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PLA   DIRECTOR   URBANÍSITIC   DEL   CONNECTOR   ENTRE   LA  
SERRALADA   DE   SANT   LLORENÇ   DEL   MUNT   I    L’OBAC   I    EL   PARC  
NATURAL  DE  LA  SERRA  DE  COLLSEROLA  

0.  INTRODUCCIÓ:     

0.1  Definic ió  dels   object ius   i   problemàtica  general   
“La	  Llei	  2/2002,	  de	  14	  de	  març,	  d’Urbanisme,	  regula	  els	  plans	  directors	  urbanístics	  com	  a	  figura	  
integrada	   en	   l’anomenat	   planejament	   urbanístic	   de	   caràcter	   general,	   als	   quals	   correspon	   la	  
coordinació	   del	   planejament	   urbanístic	   i	   l’establiment	   de	   determinacions	   sobre	   el	  
desenvolupament	  urbanístic	   sostenible	   i	   la	  programació	  de	  polítiques	  supramunicipals	  de	  sòl,	  
entre	  d’altres	  finalitats.”	  

L’objectiu	   per	   aquest	   pla	   és	   el	   desenvolupament	   del	   connector	   territorial	   contemplat	   al	   Pla	  
Territorial	  Metropolità	  des	  de	  la	  Serralada	  de	  St.	  Llorenç	  del	  Munt	  i	  l’Obac	  fins	  al	  Parc	  Natural	  
de	   la	   Serra	  de	  Collserola.	   Es	  proposa	   reforçar	   el	   connector	   en	   l’últim	   tram,	   corresponent	   als	  
municipis	  més	  pròxims	  a	   la	  Serra	  de	  Collserola,	  degut	  al	   fort	  desenvolupament	  urbanístic	  en	  
aquest	  àmbit	  i	  a	  la	  corresponent	  feblesa	  del	  connector	  que	  això	  comporta.	  Per	  aquest	  motiu,	  el	  
reforç	  del	  connector	  consisteix	  en	  desdoblar-‐lo,	  de	  tal	  manera	  que	  passarà	  a	  banda	  i	  banda	  del	  
municipi	   de	   Sant	   Cugat	   del	   Vallès	   –	   entre	   els	   municipis	   de	   Cerdanyola	   del	   Vallès	   i	   Rubí,	  
respectivament.	  	  

El	  pla	  director	  urbanístic	  del	  connector	  entre	  la	  serralada	  de	  St.	  Llorenç	  del	  Munt	  i	   l’Obac	  i	  el	  
Parc	   Natural	   de	   la	   serra	   de	   Collserola,	   estableix	   les	   directrius	   per	   coordinar	   l’ordenació	  
urbanística	  dels	  diferents	  àmbits	  d’abast	  supramunicipal	  delimitats	  pel	  pla.	  	  

S’establiran	  els	  mecanismes	  per	  a	  garantir	  la	  continuïtat	  del	  sistema	  d’espais	  oberts,	  entre	  els	  
municipis	   de	   Sabadell,	   Terrassa,	   Rubí,	   Sant	   Quirze	   i	   Sant	   Cugat	   del	   Vallès,	   reconeixent	   les	  
característiques	  físiques	  i	  mediambientals	  del	  territori.	  	  

Aquest	  pla	  engloba	  un	  territori	  molt	  divers,	  amb	  situacions	  urbanístiques	  i	  territorials	  diferents	  
i	   complexes	   que	   caldrà	   abordar	   d’una	   manera	   conjunta	   per	   donar	   una	   resposta	   global	   al	  
territori.	  Les	  situacions	  més	  problemàtiques	  són	  les	  següents:	  

-‐ Usos	  del	  sòl	  diversos,	  en	  alguns	  casos	  d’acord	  amb	  el	  planejament	  vigent	  de	  cada	  un	  
dels	  municipis	  afectatsperò	  en	  d’altres	  casos	  es	  desenvolupen	  activitats	  no	  regulades	  o	  
inclús	  contràries	  a	  les	  lògiques	  dels	  planejaments.	  	  

-‐ Infraestructures	  existents	  que	  creuen	  transversalment	  l’àmbit	  del	  pla–	  línies	  de	  Renfe,	  
N150,	  C58,	  C16	  i	  AP7	  –	  i	  previsió	  de	  noves	  infraestructures	  –	  B40,	  intercomarcal	  Molins	  
de	  Rei-‐Sabadell,	  Tram	  del	  Vallès.	  	  

-‐ Edificacions	   aïllades	   amb	  diferents	   usos	   o	   àrees	   urbanes	   aïllades	   com	  Can	  Barata	   de	  
Sant	  Cugat	  del	  Vallès.	  

-‐ Els	   creixements	   urbanístics	   a	   les	   zones	   periurbanes	   dels	   municipis	   afectats	   que	   en	  
alguns	  casos	  pràcticament	  arriben	  a	  tocar	  els	  diferents	  municipis.	  És	  el	  cas	  de	  Terrassa	  
i	  Sabadell	  a	  través	  de	   la	  N-‐150,	  de	   la	  urbanització	  de	  Can	  Llobateras	  de	  Sant	  Quirze	   i	  
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Terrassa,	  i	  la	  unió	  entre	  els	  municipis	  de	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  i	  Rubí	  a	  banda	  i	  banda	  de	  
l’AP7.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

0.2  Definic ió  dels   continguts  del   PDU  
-‐ Memòria	  
-‐ Estratègies	  sectorials	  (camins,	  passos,	  rieres,...)	  
-‐ Normativa	  

	   	  

ANÀLISI	  FÍSIC	  I	  MORFOLÒGIC	  DE	  L’ÀMBIT	  DEL	  PDU	  

TERRASSA	  

SABADELL	  

MATADEPERA	  

CASTELLAR	  
DEL	  VALLÈS	  

SANT	  QUIRZE	  
DEL	  VALLÈS	  

RUBÍ	  

SANT	  CUGAT	  
DEL	  VALLÈS	  
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1.  INFORMACIÓ:     

1.1  Plantejament  terr itor ia l   de  referència   

Pla  Terr itor ia l   Metropol ità   
Per	  a	   la	   redacció	  del	  Pla	  Director	  Urbanístic	  del	  connector	  entre	   la	  serralada	  de	  Sant	  Llorenç	  
del	   Munt	   i	   l’Obac	   i	   el	   Parc	   Natural	   de	   la	   Serra	   de	   Collserola	   s’han	   respectat	   els	   objectius	  
establerts	  en	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  referent	  als	  espais	  oberts	  i	  a	  les	  infraestructures	  de	  
mobilitat.	  

Espais  Oberts:  
Les	   finalitats	  que	  defineix	  el	  pla	  Territorial	  Metropolità	   referents	  al	   sistema	  d’espais	  oberts	   i	  
que	  s’incorporaran	  en	  el	  desenvolupament	  del	  Pla	  Director	  Urbanístic	  que	  ens	  ocupa	  són	   les	  
següents:	  	  

a) Garantir	   la	   preservació	   i	  millora	   d’un	   sistema	  d’espais	   oberts	   robust	   i	   funcional,	   que	  
asseguri	   la	   conservació	   dels	   principals	   elements	   i	   processos	   del	   patrimoni	   natural	   i	  
cultural,	  així	  com	  el	  manteniment	  dels	  béns	  i	  serveis	  ambientals.	  

b) Assegurar	   les	   connectivitats	   ecològiques	   necessàries	   per	   al	   manteniment	   de	   la	  
biodiversitat	   i	   la	   salut	  dels	   ecosistemes	   i	   la	   conservació	  dels	   valors	   geològics	   i	   de	   les	  
zones	  humides.	  

c) Preservar	  aquells	  terrenys	  necessaris	  per	  al	  cicle	  hidrològic	  i	  mantenir	  en	  bon	  estat	  de	  
conservació	  les	  zones	  humides.	  

d) Dotar	   de	   sentit	   morfològic	   i	   territorial	   les	   delimitacions	   dels	   espais	   integrants	   del	  
sistema	   d’espais	   oberts,	   afavorint	   la	  màxima	   continuïtat	   i	   dimensió	   territorial	   de	   les	  
peces	  no	  urbanitzades.	  

e) Establir	   una	   gradació	   de	   preferències	   amb	   relació	   a	   les	   alternatives	   d’urbanització	   i	  
edificació.	  

f) Contribuir	  a	  garantir	  la	  continuïtat	  de	  l’activitat	  agrària	  i	  la	  gestió	  dels	  espais	  oberts.	  

g) Propiciar	  la	  gestió	  i	  la	  protecció	  del	  paisatge	  rural.	  

h) Evitar	   la	  urbanització	   i	   la	  degradació	  d’aquells	   terrenys	  no	  urbanitzats	  que	  reuneixen	  
especials	   qualitats	   com	   a	   espais	   d’interès	   natural,	   paisatgístic,	   social,	   econòmic	   i/o	  
cultural,	  entre	  els	  quals	  els	  sòls	  més	  fèrtils	  i	  de	  major	  productivitat	  agrícola.	  

i) Evitar	   els	   processos	   d’implantació	   urbana	   en	   àrees	   mal	   comunicades,	   no	   aptes	  
orogràficament	  o	  subjectes	  a	  uns	  graus	  de	  risc	  no	  acceptables,	  d’acord	  amb	  allò	  que	  
estableix	  la	  normativa	  vigent.	  

j) Proporcionar	  pautes	  espacials	  i	  regulacions	  per	  a	  la	  implantació	  d’aquelles	  edificacions	  
que	  es	  poden	  admetre	  en	  sòl	  no	  urbanitzable.	  
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ESPAIS	  OBERTS	  –	  PLA	  TERRITORIAL	  METROPOLITÀ	  DE	  BARCELONA	  
ESTAT	  A	  CTUAL	  

ESPAIS	  OBERTS	  –	  PLA	  TERRITORIAL	  METROPOLITÀ	  DE	  BARCELONA	  
PROPOSTA	  CONNECTORS	  I	  SEPARADORS	  
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Infraestructures  de  mobilitat:	  

Sense	   perjudici	   de	   la	   necessària	   coherència	   amb	   el	   planejament	   sectorial	   corresponent,	   la	  
inclusió	   de	   determinacions	   per	   al	   sistema	   d’infraestructures	   de	   mobilitat	   en	   el	   Pla	   té	   les	  
següents	  finalitats:	  

a) Contribuir	  a	  estructurar	  espacialment	  els	  sistemes	  d’assentaments	  urbans.	  

b) Assegurar	  uns	  nivells	  de	  connectivitat	  adequats	  a	   les	  previsions	  de	  desenvolupament	  
dels	   assentaments	   urbans,	   amb	   especial	   atenció	   als	   àmbits	   de	   reforçament	   nodal	  
metropolità,	  tal	  com	  es	  determina	  a	  l’article	  3.14.	  

c) Vincular	  l’accessibilitat	  als	  usos	  del	  sòl	  que	  es	  prevegin	  en	  el	  territori,	  especialment	  pel	  
que	  fa	  a	  l’activitat	  econòmica,	  tal	  com	  es	  determina	  a	  l’article	  3.25.	  

d) Completar	  les	  xarxes	  bàsiques	  establertes	  en	  els	  plans	  sectorials	  amb	  altres	  traçats	  de	  
menor	  rang	  que	  siguin	  rellevants	  a	  l’escala	  del	  Pla.	  

e) Definir	   les	   condicions	   dels	   elements	   d’infraestructura	   que	   siguin	   funcionalment	   i	  
espacialment	  significatius	  en	  l’àmbit	  del	  Pla.	  

f) Propiciar	   un	   bon	   ajustament	   dels	   traçats	   a	   les	   condicions	   de	   la	   matriu	   biofísica	   del	  
territori	   i	   minimitzar	   l’efecte	   barrera	   de	   les	   infraestructures	   lineals	   moderant	   el	  
consum	  de	  sòl	  per	  infraestructures	  de	  mobilitat,	  i	  evitant	  duplicitats	  innecessàries.	  

g) Establir	  les	  prioritats	  d’actuació	  en	  infraestructures	  en	  l’àmbit	  del	  Pla,	  les	  quals	  han	  de	  
ser	   concretades	   amb	  major	   nivell	   de	   detall	   a	   partir	   dels	   plans	   i	   programes	   elaborats	  
pels	  organismes	   responsables	  de	   la	  gestió	  d’infraestructures	  de	   transport	  de	   la	   regió	  
metropolitana	  de	  Barcelona.	  

h) Assenyalar	  possibles	  opcions	  de	  desenvolupament	  de	  les	  infraestructures	  de	  transport	  
a	  llarg	  termini.	  

i) Potenciar	  el	  canvi	  modal	  en	  favor	  dels	  modes	  de	  transport	  més	  sostenibles,	  vianants,	  
bicicletes	  i	  transport	  públic.	  

j) Promoure	  l’estalvi	  d’infraestructures	  de	  manera	  que	  s’evitin	  les	  redundàncies	  i	  s’opti,	  
en	  cada	  cas,	  per	  les	  solucions	  i	  els	  modes	  de	  transport	  més	  eficients	  i	  viables.	  
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INFRAESTRUCTURA	  FERROVIÀRIA	  –	  PLA	  TERRITORIAL	  METROPOLITÀ	  DE	  BARCELONA	  
PROPOSTA	  XARXA	  FERROVIÀRIA	  

INFRAESTRUCTURA	  VIÀRIA	  –	  PLA	  TERRITORIAL	  METROPOLITÀ	  DE	  BARCELONA	  
PROPOSTA	  XARXA	  VIÀRIA	  
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1.2  Anàl is i    del    p lanejament   municipal       dels    munic ipis    afectats       i    anàl is i    f ís ic   

de   l ’àmbit   del   PDU  
El	   Pla	   Director	   Urbanístic	   inclou	   dins	   del	   seu	   àmbit	   els	   límits	   de	   cinc	   municipis	   –	   Sabadell,	  
Terrassa,	  Sant	  Quirze,	  Rubí	   i	  Sant	  Cugat	  –	  on	  	  apareixen	  situacions	  que	  poden	  provocar	  certa	  
problemàtica	  per	  a	  poder	  garantir	  els	  objectius	  que	  el	  pla	  preveu.	  	  A	  continuació	  es	  presenten	  
les	  diferents	  	  situacions	  actuals	  en	  relació	  al	  planejament	  vigent:	  

Sabadell:	  

• Sòl	   urbanitzable	   i	   sòl	   urbà	  no	   consolidat:	   Es	   localitza	   a	   la	   zona	  de	   la	   urbanització	   de	  
Castellarnau	  	  amb	  alguns	  traçats	  de	  carrers	  ja	  consolidats	  però	  sense	  acabar	  totes	  les	  
edificacions	   previstes.	   Pel	   que	   fa	   a	   la	   tipologia	   edificatoria,	   majoritàriament	   són	  
habitatges	   unifamiliars	   aïllats	   i	   alguns	   blocs	   plurifamiliars	   però	   amb	   forta	   presencia	  
d’espai	  lliure	  i	  equipaments	  de	  dimensió	  petita.	  La	  relació	  espai	  públic	  –	  espai	  privat	  és	  
entorn	  del	  60%-‐40%.	  A	  més	  hi	  ha	  la	  infraestructura	  de	  la	  RENFE	  que	  connecta	  Sabadell	  
amb	  Terrassa,	  que	  caldrà	  analitzar	  amb	  més	  detall	  per	  comprovar	  que	  no	  significa	  una	  
discontinuïtat	  del	  corredor.	  També	  hi	  ha	  la	  previsió	  de	  la	  nova	  infraestructura	  viaria	  de	  
la	   B40	   que,	   com	   en	   el	   cas	   anterior,	   caldrà	   determinar	   les	   condicions	   òptimes	   per	  
garantir	  els	  objectius	  que	  aquest	  pla	  director	  ha	  definit	  anteriorment.	  En	  qualsevol	  cas,	  
considerem	  que	  es	  tracta	  d’una	  situació	  amb	  problemàtica	  lleu	  ja	  que	  manté	  en	  el	  seu	  
entorn	   una	   àrea	   de	   dimensions	   grans	   que	   garanteixen	   la	   continuïtat	   del	   corredor.	   A	  
més,	  està	  rodejat	  de	  sòl	  no	  urbanitzable	  i	  de	  sòl	  qualificat	  com	  a	  golf.	  	  

• N-‐150:Aquesta	  infraestructura	  viària	  té	  un	  impacte	  més	  gran	  sobre	  l’àmbit	  del	  PDU	  ja	  
que	   no	   únicament	   és	   el	   traçat	   sinó	   que	   hi	   ha	   equipaments	   metropolitans	   com	  
l’Hospital	   Terrassa,	   l’edifici	   dels	   Mossos	   d’Esquadra,	   el	   conjunt	   d’edificacions	   de	  
Mercavallès,	   etc.	   que	   condicionen	   fortament	   la	   continuïtat.	   Tot	   i	   que	   actualment	   és	  
una	   problemàtica	  moderada	   perquè	   hi	   ha	   força	   espai	   sobrant	   entre	   les	   edificacions	  
que,	   en	   certa	   manera,	   mantenen	   la	   continuïtat,	   considerem	   que	   es	   precisa	   d’una	  
regulació	  que	  garanteixi	  la	  connectivitat	  i	  impedeixi	  l’ocupació	  de	  tot	  l’entorn	  de	  la	  N-‐
150	  amb	  sòl	  urbanitzat,	  classificat	  majoritàriament	  com	  a	  sòl	  d’equipaments.	  	  

• Parc	   agrari,	   sòl	   no	   urbanitzable:	   Aquesta	   situació	  més	   que	   una	   problemàtica	   es	   pot	  
considerar	  una	  fortalesa	  ja	  que	  el	  planejament	  vigent	  de	  Sabadell	   ja	  reconeix,	  amb	  la	  
classificació	   de	   parc	   agrari,	   el	   valor	   del	   sòl	   agrícola,	   i	   la	   voluntat	   de	   preservació	  
d’aquest	   sòl.La	   voluntat	   del	   PDU	   en	   aquest	   àmbit	   serà	   mantenir	   i	   intensificar	   la	  
protecció	  actual	  d’aquest	  sòl,	  procurant	  la	  revalorització	  de	  tot	  l’àmbit.	  	  

Sant	  Quirze	  del	  Vallès:	  

• Can	  Llovateras:	  Àrea	  urbana	  molt	  pròxima	  al	  terme	  municipal	  de	  Terrassa.	  Aquest	  fet	  
aporta	  una	  problemàtica	  greu	  per	  garantir	  la	  continuïtat	  però	  recentment,	  s’ha	  
realitzant	  una	  modificació	  del	  planejament	  de	  desenvolupament	  per	  aquest	  sector	  
canviant	  la	  classificació	  de	  sòl	  urbanitzable	  a	  Parc	  Territorial.	  Aquesta	  categoria	  és	  
assimilable	  a	  espai	  lliure	  urbà,	  el	  qual	  ens	  mostra	  la	  voluntat	  d’integració	  de	  part	  
d’aquest	  àmbit	  a	  la	  serra	  de	  Galliners,	  amb	  la	  voluntat	  de	  garantir	  la	  seva	  continuïtat.	  
Dins	  de	  la	  modificació	  de	  planejament	  també	  es	  preveu	  la	  reparcel·∙lació	  de	  les	  àrees	  
que	  encara	  no	  han	  estat	  urbanitzades	  per	  obtenir	  parcel·∙les	  més	  grans	  i	  disminuir	  el	  
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percentatge	  d’ocupació	  d’aquestes	  per	  garantir	  més	  espais	  lliures	  privats	  que	  ajudin	  a	  
enfortir	  la	  connexió	  entre	  les	  dues	  serralades	  en	  el	  seu	  pas	  per	  Sant	  Quirze.	  Aquesta	  
situació	  especial	  que	  es	  dóna	  aquí	  podria	  ser	  aplicable	  per	  aquest	  mateix	  PDU	  en	  
aquelles	  zones	  del	  pla	  que	  estan	  afectades	  per	  situacions	  similars	  i	  que	  requereixen	  
d’una	  regulació	  específica	  per	  garantir	  la	  continuïtat	  dels	  espais	  lliures.	  	  

• Sòl	  no	  urbanitzable:	  El	  municipi	  classifica	  el	  SNU	  segons	  d’interès	  forestal,	  agrícola	  o	  
ecològic.	  Aquesta	  àrea,	  de	  la	  mateixa	  manera	  que	  passa	  a	  Sabadell	  es	  considera	  com	  
una	  fortalesa	  i	  per	  tant,	  l’objectiu	  del	  pla	  en	  aquest	  sector	  serà	  potenciar-‐lo	  i	  
consolidar-‐lo.	  	  

• Edificacions	  servei	  tècnic:	  Dins	  del	  terme	  municipal	  es	  localitzen	  algunes	  edificacions	  
aïllades	  situades	  en	  sòl	  qualificat	  com	  a	  Serveis	  Tècnics	  que	  no	  suposen	  cap	  
problemàtica	  pel	  PDU	  ja	  que	  el	  seu	  impacte	  és	  mínim.	  	  

Terrassa:	  

• Previsió	  ronda	  llevant	  –	  anella	  verda:	  Actualment	  el	  municipi	  té	  prevista	  la	  construcció	  
de	  la	  ronda	  llevant	  que	  transcorreria	  en	  el	  límit	  est	  de	  Terrassa,	  des	  de	  la	  C-‐58	  fins	  a	  la	  
futura	   carretera	   B-‐40.	   Considerem	   que	   és	   una	   infraestructura	   redundant	   ja	   que	   el	  
municipi	   de	   Sabadell	   ja	   en	   té	   una	   de	   similar	   i	   es	   troba	   a	   una	   distància	  molt	   curta	   a	  
l’escala	   de	   mobilitat	   viària.	   A	   més,	   el	   mateix	   municipi	   ja	   contempla	   el	   projecte	   de	  
l’Anella	  Verda	  que	  connecta	  els	  espais	  lliures	  perifèrics	  de	  Terrassa	  i	  fa	  especial	  èmfasis	  
en	  tot	  el	  límit	  de	  l’Est,	  precisament	  per	  allà	  on	  es	  preveu	  una	  infraestructura	  de	  grans	  
dimensions.	   Donada	   aquesta	   contradicció	   el	   PDU	   opta	   per	   posar	   en	   dubte	   la	  
construcció	  d’aquesta	  carretera	  i	  recolzar	  i	  potenciar	  els	  arguments	  de	  l’Anella	  Verda,	  
incorporant-‐los	  en	  els	  objectius	  d’aquest	  pla.	  De	  la	  mateixa	  manera	  que	  passa	  amb	  el	  
Parc	  Agrari	  de	  Sabadell,	   la	  anella	  verda,	  encara	  que	  sigui	  tan	  sols	  un	  projecte,	  reflexa	  
l’interès	  de	  la	  població	  i	  del’Ajuntament	  en	  la	  preservació	  del	  sòl	  i	  el	  paisatge	  al	  voltant	  
de	  la	  ciutat.	  

• N-‐150:Aquesta	   infraestructura	  que	   ja	  hem	  comentat	  pel	  municipi	  de	  Sabadell,	  manté	  
unes	   característiques	   similars	   en	   el	   seu	   pas	   pel	   terme	   de	   Terrassa	   i	   per	   tant,	   es	  
consideraran	  les	  mateixes	  problemàtiques	  que	  s’han	  descrit	  per	  Sabadell,	  analitzant	  la	  
carretera	  i	  el	  seu	  àmbit	  com	  un	  conjunt	  supramunicipal	  i	  descrivint	  accions	  globals	  per	  
afrontar-‐ho.	  Cal	  tenir	  en	  compte,	  però,	  que	  el	  municipi	  preveu	  el	  desdoblament	  de	  la	  
carretera	   i	   en	   tal	   cas,	   el	   pla	   director	   urbanístic	   preveurà	   uns	   criteris	   per	   al	  
desenvolupament	   de	   noves	   infraestructures	   que	   garanteixin	   la	   continuïtat	   del	  
connector.	  	  

• Sòl	   no	  urbanitzable:En	   la	   zona	  de	   Terrassa	   inclosa	   al	   PDU	  hi	   ha	  majoritàriament	  dos	  
tipus	  de	  SNU;	  sòl	  agrícola	  i	  forestal	  i	  sòl	  qualificat	  per	  a	  golf.	  Tot	  i	  que	  l’activitat	  del	  golf	  
no	   permet	   assegurar	   una	   continuïtat	   d’espai	   verd	   íntegra,	   considerem	   que	   és	   una	  
fortalesa	   trobar	  aquestes	  grans	  àrees	  que	  conjuntament	  amb	  els	  altres	   tipus	  de	  SNU	  
col·∙laboren	  a	  la	  connectivitat	  entre	  les	  dues	  serralades.	  	  

• Urbanitzacions	  aïllades:S’aplicaran	  els	  mateixos	  criteris	  que	  s’han	  definit	  en	  els	  casos	  
anteriors	  per	  les	  urbanitzacions	  de	  Sabadell	  i	  de	  Sant	  Quirze.	  	  
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• Separadors	  entre	  Terrassa	  i	  Sant	  Quirze:Gràcies	  al	  fort	  pendent	  de	  la	  topografia	  entre	  
ambdós	  municipis,	  està	  garantida	  la	  prevalença	  d’aquest	  sòl	  com	  a	  no	  urbanitzable	  ja	  
que	  qualsevol	  assentament	  seria	  molt	  difícil	  de	  desenvolupar.	  	  

Rubí:	  	  

• Sòl	  no	  urbanitzable:	  La	  separació	  entre	  el	  municipi	  de	  Rubí	  i	  Terrassa	  està	  garantida	  ja	  
que	   es	   tracta	   de	   sòls	   no	   urbanitzables	   que	   permetran	   garantir	   els	   separadors	  
municipals,	   amb	   l’objectiu	  d’evitar	  grans	  continus	  urbans	  que	   fragmenten	  el	   territori	  
natural.	  Per	  altra	  banda,	  Sant	  Cugat	  té	  una	  petita	  urbanització	  totalment	  aïllada,	  Can	  
Barata,	   que	   també	   està	   íntegrament	   rodejada	   de	   SNU	   i	   per	   tant,	   es	   pot	   garantir	   en	  
aquest	  àmbit	  el	  pas	  del	  corredor.	  En	  aquesta	  àrea	  doncs,	  la	  problemàtica	  és	  lleu.	  

• Sòl	   urbà	   consolidat:En	   el	   sector	   est	   de	   Rubí,	   el	   sòl	   és	   majoritàriament	   urbanitzable	  
però	  amb	  una	  presència	  alta	  d’espais	  lliures	  que	  disminueixen	  el	  grau	  d’intensitat	  de	  la	  
problemàtica	  que	  suposa	  el	  pas	  del	  connector	  per	  aquest	  sector.	  	  

• Zona	   industrial:	  Al	  sud-‐est	  de	  Rubí,	   just	  al	   límit	  del	  municipi	  amb	   l’AP7,	   la	  situació	  és	  
més	  compromesa	  ja	  que	  en	  el	  planejament	  vigent	  hi	  ha	  la	  previsió	  de	  convertir	  el	  sòl	  
actualment	  no	  urbanitzat	  en	  sòl	  industrial	  i	  terciari	  amb	  una	  reserva	  d’espai	  lliure	  molt	  
minsa.	  El	  PDU	  que	  ens	  ocupa	  tindrà	  com	  a	  objectiu	  garantir	  especialment	  la	  continuïtat	  
del	   connector	   en	   aquest	   àmbit	   i	   per	   tant,	   caldrà	   regular	   les	   condicions	   de	   les	  
edificacions	  properes	  per	  mirar	  de	  garantir	   la	  continuïtat	  d’espais	  oberts	  en	  relació	  a	  
les	  dues	  serralades	  que	  es	  volen	  unir.	  Cal	  dir	  a	  més,	  que	  aquesta	  situació	  és	  mimètica	  a	  
la	  que	  ens	  torbarem	  a	  Sant	  Cugat	  just	  en	  aquest	  àmbit	  i	  per	  tant,	  la	  regulació	  per	  a	  les	  
noves	  edificacions	  s’afrontarà	  globalment	  i	  donant	  una	  única	  resposta	  per	  a	  la	  previsió	  
del	  desenvolupament.	  	  

• Estany	  dels	  Alous:En	  relació	  a	  l’estany,	  que	  serà	  un	  punt	  imprescindible	  de	  protegir	  pel	  
PDU,	  torbem	  el	  Torrent	  dels	  Alous	  que	  passa	  per	  les	  zones	  anteriorment	  esmentades	  i	  
que	  per	  tant,	  servirà	  per	  establir	  una	  franja	  de	  protecció	  al	  seu	  voltant	  que	  ajudi	  a	   la	  
connectivitat	  objecte	  del	  PDU.	  A	  més,	  aquest	  element	  es	  troba	  en	  el	  llindar	  entre	  Rubí	  i	  
Sant	  Cugat,	   i	  per	  tant,	   juga	  un	  paper	  clau	  com	  a	  separador	   intermunicipal.	  Entorn	  de	  
l’estany	   trobem	  zones	  de	  protecció	  d’infraestructures	   (AP7)	   i	   també	  petites	  àrees	  de	  
sòl	  no	  urbanitzable	  que	  permeten	  augmentar	  la	  protecció	  d’aquest	  espai	  natural.	  	  

• Urbanitzacions	  de	  baixa	  densitat:En	  el	   tram	  final	  de	  Rubí,	  que	  equival	   també	  al	   tram	  
final	  de	  Sant	  Cugat	  i	  de	  l’àmbit	  del	  PDU	  la	  situació	  comporta	  una	  problemàtica	  greu	  ja	  
que	  hi	  ha	  urbanitzacions	  de	  baixa	  densitat	  pràcticament	  a	   tocar,	  a	  banda	   i	  banda	  de	  
l’AP7	   i	   tocant	   a	   la	   riera	   de	   Rubí.	   En	   aquesta	   zona	   no	   s’han	   respectat	   les	   àrees	   de	  
protecció	  d’infraestructures	  fet	  que	  ha	  portat	  a	  construir	  als	  límits	  físics	  d’aquestes.	  	  

• Previsió	  via	  interpolar:	  El	  pla	  territorial	  té	  prevista	  una	  nova	  infraestructura	  viària	  que	  
comunicarà	   Molins	   de	   Rei	   amb	   Sabadell.	   El	   traçat	   d’aquesta	   via	   passa	   doncs	   pel	  
municipi	  de	  Rubí	  i	  afecta	  d’una	  manera	  molt	  intensa	  la	  zona	  que	  toca	  a	  l’AP7	  ja	  que	  no	  
hi	   ha	   pràcticament	   cap	   reserva	   d’espai	   lliure,	   i	   per	   tant,	   compromet	   encara	   més	   la	  
continuïtat	   del	   corredor.	   Tot	   i	   així,	   la	   previsió	   d’aquesta	   infraestructura	   pot	   suposar	  
una	   oportunitat	   per	   desenvolupar	   àrees	   de	   protecció	   d’aquesta	   que	   vagin	   en	   la	  
direcció	   de	   la	   continuïtat	   del	   corredor	   verd	   i	   per	   tant,	   aquest	   PDU	   estudiarà	   bé	   la	  
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situació	   per	   procurar	   establir	   les	   condicions	   més	   favorables	   per	   a	   la	   integració	  
d’aquesta	  carretera.	  	  

• Previsió	  infraestructura	  viària	  de	  connexió	  de	  la	  RENFE	  i	  FGC:Tal	  i	  com	  passa	  en	  el	  cas	  
anterior,	  just	  en	  l’àmbit	  de	  l’estany	  dels	  Alous	  hi	  ha	  la	  previsió	  d’una	  via	  ferroviària	  que	  
connectarà	  ambdues	  xarxes	  existents	   (RENFE	   i	   FGC).	  Així	  doncs,	  el	  PDU	  estudiarà	   les	  
dues	   previsions	   esmentades	   per	   garantir	   que	   un	   cop	   consolidades,	   no	   només	   no	  
empitjorin	   la	   situació	  actual,	   sinó	  que	  hagin	  millorar	   i	  ajudat	  a	  garantir	   la	  continuïtat	  
del	  connector	  entre	  serralades.	  	  

Sant	  Cugat	  del	  Vallès:	  	  

• Espais	   lliures	  permanents	   i	  parcs	   forestals:	  Al	  nord	  del	  municipi	  de	  Sant	  Cugat,	   la	  
continuïtat	   del	   corredor	   està	   pràcticament	   garantida	   ja	   que	  majoritàriament	   els	  
sòls	   estan	   qualificats	   d’espais	   lliures	   protegits,	   de	   manera	   que	   garanteixen	   els	  
objectius	  del	  PDU	  sense	  suposar	  cap	  problemàtica	  rellevant.	  	  

• Urbanització	   de	   Can	   Barata:Tal	   i	   com	   s’ha	   mencionat	   anteriorment,	   aquesta	  
urbanització	  se	  situa	  al	  mig	  del	  pas	  del	  corredor	  però	  els	  sòls	  urbanitzables	  estan	  
totalment	   delimitats	   i	   no	   hi	   ha	   cap	   tipus	   de	   creixement	   previst.	   Gràcies	   a	   les	  
dimensions	  reduïdes	  de	  l’assentament	  i	  al	  caràcter	  de	  SNU	  de	  tot	  el	  seu	  entorn,	  no	  
es	  considera	  que	  es	  tracti	  d’una	  situació	  problemàtica	  ja	  que	  es	  pot	  garantir	  bé	  la	  
continuïtat.	   A	  més,	   es	   tracta	   d’un	   assentament	   d’habitatge	   unifamiliar	   aïllat	   que	  
per	  tant,	  té	  una	  forta	  presència	  d’espai	  lliure	  entorn	  de	  cada	  edificació.	  	  

• Golf:Com	   ja	   passa	   amb	   el	   golf	   de	   Terrassa,	   considerem	   que	   no	   suposa	   una	  
problemàtica	  rellevant	  si	  bé	  és	  cert	  que	  no	  es	  pot	  considerar	  tampoc	  com	  un	  espai	  
lliure	  no	  urbanitzat	  ja	  que	  hi	  ha	  un	  cert	  grau	  d’artificialització	  i	  a	  més	  hi	  ha	  tanques	  
que	  delimiten	  els	  seus	  límits.	  Caldrà	  fer	  una	  valoració	  de	  la	  situació	  actual	  del	  golf,	  
analitzant	   com	   són	   les	   seves	   tanques	   i	   definir	   aquelles	   estratègies	   que	  permetin	  
garantir	   la	   continuïtat	   del	   connector	   en	  el	  màxim	  d’aspectes	  possibles	   i	   que	   a	   la	  
vegada	  permetin	  continuar	  desenvolupant	  l’activitat	  del	  golf.	  	  

• Autpista	   C-‐16:	   Entorn	  de	   l’autopista	   ja	   hi	   ha	   previstes	   unes	   franges	   de	  protecció	  
que	  estan	  respectades	  però	  caldria	  aplicar	   les	  mateixes	  mesures	  que	  en	  els	  casos	  
anteriors	   (N-‐150	   i	   via	   de	   RENFE	   entre	   Sabadell	   i	   Terrassa)	   per	   tal	   de	   garantir	   la	  
continuïtat	   natural	   perpendicular	   a	   la	   via.	   En	   el	   següent	   capítol	   del	   PDU	   es	  
definiran	   les	   estratègies	   concretes	   per	   assegurar	   la	   connectivitat	   a	   través	   de	   les	  
infraestructures.	  	  

Així	  doncs,	  el	  planejament	  vigent	  en	  els	  sectors	  de	  Terrassa,	  Sabadell	   i	  Sant	  Quirze	  és	  
força	   favorable	   al	   desenvolupament	   del	   pla,	   garantint	   en	   la	   majoria	   dels	   casos	   la	  
continuïtat	   de	   l’espai	   lliure	   entre	   les	   serralades.	   Per	   contra,	   la	   situació	   més	  
problemàtica	   es	   troba	   entre	   els	   municipis	   de	   Rubí	   i	   Sant	   Cugat,	   on	   tant	   les	  
urbanitzacions	  ja	  consolidades	  que	  pràcticament	  fan	  que	  ambdós	  municipis	  es	  toquin,	  i	  
les	   zones	   amb	   previsió	   de	   desenvolupament	   industrial	   suposen	   una	   discontinuïtat	  
important	  dins	  del	  corredor	  que	  proposa	  aquest	  pla.	  	  
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Les	  10	  situacions	  territorials	  que	  determinen	  l’àmbit:	  

1. Infraestructures:	  Majoritàriament	   tallen	   l’àmbit	   de	   forma	   transversal	   i	   per	   tant	  
caldrà	   adoptar	   les	   mesures	   precises	   per	   a	   aconseguir	   una	   major	   permeabilitat	  
longitudinal	  garantint	  passos	  i	  interseccions.	  	  

2. Golf:	  Presència	   de	   dues	   instal·∙lacions	   de	   golf	   que	   tot	   i	   no	   suposar	   un	   risc	   per	   al	  
compliment	  dels	  objectius	  del	  pla	  caldrà	  regular-‐ne	  la	  seva	  permeabilitat	  per	  evitar	  
que	  a	  través	  dels	  propis	  límits	  de	  la	  propietat	  es	  creïn	  barreres	  per	  a	  la	  continuïtat	  
de	   l’àmbit.	   L’objectiu	   és	   evitar	   que	   aquestes	   grans	   extensions	   siguin	   bosses	  
impenetrables	  per	  a	  la	  fauna.	  	  

3. Espais	   agrícoles:	   Tenen	   un	   alt	   valor	   paisatgístic	   i	   cultural	   que	   cal	   preservar	   i	  
potenciar.	   A	   més,	   degut	   a	   les	   seves	   grans	   extensions,	   sobretot	   en	   l’àrea	   de	  
Sabadell	   i	   de	  Sant	  Quirze,	   suposen	  una	  garantia	   i	   fortalesa	  per	  a	   la	   connectivitat	  
longitudinal	  entre	  les	  dues	  serralades.	  	  

4. Parcs	   urbans	   territorials:	   Com	   s’ha	   vist	   anteriorment,	   els	   diferents	   municipis	  
utilitzen	   la	   clau	   de	   parc	   urbà	   territorial	   (o	   similar)	   per	   definir	   els	   espais	   lliures	  
situats	   en	   els	   seus	   límits	   i	   que	   juguen	   un	   paper	   important	   més	   enllà	   del	   propi	  
municipi.	  És	  per	  això	  que	  pel	  PDU	  suposa	  un	  repte	  entendre’ls	  com	  a	  xarxa	   i	  per	  
tant,	  mirar	   de	   crear	   les	  màximes	   relacions	   possibles	   entre	   les	   diferents	   àrees	   de	  
cada	  municipi.	  	  

5. Nacional	  150:	  Degut	  a	   la	  gran	  consolidació	  d’aquesta	  infraestructura	  transversal	   i	  
la	   forta	   presència	   d’activitats	   al	   voltant	   d’aquesta	   via	   viària,	   el	   PDU	   preveu	   una	  
regulació	   especifica	  per	   aquest	   àmbit	   que	  permeti	   garantir	   la	   continuïtat	   d’espai	  
lliure	   entre	   les	   edificacions	   existents	   així	   com	   regular	   normativament	   aquelles	  
àrees	  de	  Sòl	  Urbanitzable	  que	  actualment	  encara	  no	  estan	  desenvolupades	  per	  tal	  
de	   garantir	   el	  mateix	   objectiu.	   Serà	   clau	   doncs,	   trobar	   estratègies	   concretes	   per	  
cada	  una	  de	  les	  situacions	  que	  es	  donen	  al	  llarg	  de	  la	  via.	  	  

6. Sòl	  urbanitzable	  previst	  per	  a	  desenvolupament:	  En	  determinats	  punts	  de	  l’àmbit,	  
com	   s’ha	   vist	   anteriorment,	   està	   previst	   noves	   edificacions	   en	   sòls	   no	  
urbanitzables	  (majoritàriament	  en	  el	  sector	  entre	  Rubí	  i	  Sant	  Cugat).	  El	  PDU	  preveu	  
la	   desclassificació	   d’aquells	   sòls	   que	   esdevinguin	   clau	   en	   el	   compliment	   dels	  
objectius	  bàsics	  del	  PDU.	  	  

7. Edificacions	   baixa	   densitat:	   Donat	   que	   al	   llarg	   de	   l’àmbit	   es	   troben	   alguns	  
assentaments	   de	   baixa	   densitat	   residencial	   (principalment	   a	   la	   zona	   de	   Can	  
Llobateras	   a	   Sant	  Quirze	   i	   de	   Can	  Barata	   a	   Sant	   Cugat),	   es	   preveu	   una	   regulació	  
específica	   que	   eviti	   la	   sobre	   ocupació	   de	   les	   parcel·∙les	   i	   en	   limiti	   també	  
l’edificabilitat	  per	  tal	  de	  evitar	  que	  aquests	  assentaments	  acabin	  suposant	  un	  tap	  
en	  el	  corredor.	  	  

8. Sòl	  urbanitzable:	  Aquells	  sòls	  actualment	  classificats	  com	  a	  urbanitzables	  i	  que	  en	  
el	   cas	   que	   es	   desenvolupessin	   no	   suposarien	   una	   problemàtica	   greu	   per	   als	  
objectius	  del	  corredor,	  es	  definiran	  aquelles	  condicions	  per	  a	  futura	  edificació	  i	  per	  
als	  usos	  que	  entrin	  en	  concordança	  amb	  tot	  el	  PDU	  que	  s’està	  definint.	  	  

9. Les	   rieres:	  Dins	   l’àmbit	   del	   PDU	   les	   rieres	   juguen	  un	  paper	   imprescindible	  donat	  
que	  són	  els	  elements	  naturals	  existents	  que	  connecten	  les	  dues	  serralades	  objecte	  
del	  pla,	  i	  que	  a	  més,	  contenen	  en	  sí	  mateixes	  molta	  de	  la	  flora	  i	  la	  fauna	  que	  es	  vol	  
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protegir	  i	  per	  les	  quals	  es	  defineix	  aquest	  pla.	  Així	  doncs,	  el	  tractament	  d’aquestes,	  
sempre	  cap	  a	  la	  banda	  de	  la	  consolidació	  i	  la	  recuperació	  total	  del	  seus	  traçats,	  és	  
clau	  per	  a	  l’èxit	  del	  pla.	  	  

10. Transversalitats:	   Si	   bé	   és	   cert	   que	   l’objectiu	   principal	   del	   PDU	   és	   connectar	  
longitudinalment	   la	   serralada	  de	  Sant	   Llorenç	  del	  Munt	   i	   l’Obac	   i	   la	   Serralada	  de	  
Collserola,	  es	  detecta	  també	  la	  necessitat	  de	  garantir	  d’una	  certa	  transversalitat	  la	  
proposta,	  de	  manera	  que	  les	  diferents	  ciutats	  que	  es	  troben	  al	  límit	  del	  pla	  puguin	  
connectar-‐se	   transversalment	   i	   sempre	   per	   l’espai	   lliure	   que	   defineix	   el	   pla.	   Així	  
doncs,	   es	   preveu	   també	   una	   actuació	   en	   la	   xarxa	   de	   camins	   que	   relacionen	   les	  
serralades	  i	  els	  diferents	  municipis	  per	  tal	  de	  dotar	  al	  pla	  de	  la	  mirada	  longitudinal,	  
però	  sense	  oblidar	  la	  transversal.	  	  
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Optativa planejament territorial i urbanístic / Grup 2 
	  

MEMÒRIA 
 
2. Definició i justificació de la figura de planejament a desenvolupar: contingut i 
determinacions. Grau de vinculació. Planejament afectat i planejament derivat. 
 
DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PDU 
 
El Pla Director urbanístic és l’eina de planejament que estableix les directrius per 
coordinar l'ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal i estableix les 
mesures necessàries per a dur-lo a terme.  
 
El Pla Director del connector entre la Serralada de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la 
Serralada de Collserola té com a objectiu determinar les directrius necessàries a 
seguir per garantir la continuïtat biològica entre la Serra de Sant Llorenç de Munt i 
l’Obac i Collserola, passant per la Serra de Galliners. Aquest corredor s’entén també 
com a un separador entre els municipis de Terrassa i Sabadell, i els municipis de Rubí 
i Sant Cugat que actualment estan en perill de conurbació urbana. Aquest objectiu es 
vol aconseguir amb la protecció d’aquells sòls no urbanitzables i la desclassificació o 
tractament específic del sòl urbanitzable, l’establiment de mesures per els espais 
oberts urbans o les àrees de protecció d’infraestructures, per tal de garantir la màxima 
connectivitat possible. 
 
El Pla territorial Metropolità preveu el connector entre la Serra de de Sant Llorenç de 
Munt i l’Obac i Collserola passant entre els municipis de Cerdanyola i Sant Cugat del 
Vallès.  
Es creu necessari duplicar la connexió entre la Serra de Sant Llorenç de Munt i l’Obac 
i Collserola, aprofitant l’oportunitat d’incloure i potenciar el traçats hídrics que 
estructuren el territori, així com l’àmbit inclòs en el Pla Especial d’Interès Natural, 
l’Estany dels Alous, el Torrent dels Alous, el Torrent d’Oriol que són els que es veuen 
més amenaçats pels creixements urbans. El que més justifica l’actuació és el risc de 
que les àrees urbanes dels dos municipis s’ajuntin. És a dir, es troben en perill les 
àrees agrícoles d’interès i que es troben amenaçades pel creixement de les ciutats 
adjacents. S’entén que l’àmbit és un sector d’interès supramunicipal i que cal que es 
reguli amb una figura del planejament que treballi a aquesta escala. . 
 
GRAU DE VINCULACIÓ 

El Pla Director Urbanístic classifica i qualifica el sòl, pot modificar així la classificació 
urbanística del sòl o les condicions de desenvolupament previstes pel planejament 
urbanístic vigent. 

Els POUMs de cada municipi hauran de modificar el planejament vigent en tot allò que 
no s’ajusti a les determinacions o directrius del PDU.  

 
CONTINGUTS 

En relació a la documentació́, els plans directors urbanístics han de contenir els 
estudis justificatius, una memòria, la programació́ de les actuacions per aplicar-los, les 
bases tècniques i econòmiques per desenvolupar-los, els plànols d’informació́ i 
ordenació́ i les normes que s’han de complir obligadament, així ́ com l’informe 
ambiental corresponent. 
 
• Establir determinacions sobre l’ordenació́ urbanística supramunicipal. 
 
• Establir determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible. 
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• Establir determinacions sobre la mobilitat de persones, mercaderies i transport públic. 
 
• Establir les mesures de protecció́ del sòl no urbanitzable. 
 
• Concretar i delimitar les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara 
xarxes viàries, ferroviàries, aeroportuàries, de sanejament i d’abastament d’aigua, i de 
telecomunicacions, entre d’altres. 
 
• Programar polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge, concertades amb els 
ajuntaments afectats. 
 

El pla director urbanístic ha especificar els criteris per fer-ne el seguiment i per a la 
modificació o la revisió. I han de contenir la documentació següent: 
 
- Els estudis justificatius 
- La memòria 
- La programació de les actuacions per aplicar-lo 
- Les bases tècniques i econòmiques per desenvolupar-lo 
- Els plànols d'informació i d'ordenació. 
- Les normes que s'han de complir obligadament 
 

PLANEJAMENT AFECTAT  
 
El planejament que resulti afectat per les determinacions d'un pla director urbanístic 
s'hi ha d'adaptar en els terminis que aquest estableixi, sens perjudici de l'entrada en 
vigor immediata del pla director i salvant les disposicions transitòries que inclogui. 
El planejament que es veurà afectat és: 
 
El PDU desenvolupa el Pla Territorial Metropolità 
 
Pla General Metropolità 
En el municipi de Sant Cugat del Vallès  
 
Terrassa 
Pla General Municipal d’Ordenació Urbanística revistat al 2003 
 
Sant Quirze del Vallès 
Pla General Municipal d’Ordenació Urbanística del 2000 
 
Rubí 
Pla General Municipal d’Ordenació Urbanística revistat al 1987 
 
Sabadell 
Pla General Municipal d’Ordenació Urbanística del 1993 
 
Sant Cugat del Vallès 
Pla General Municipal d’Ordenació Urbanística modificat al 2015 
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PLANEJAMENT DERIVAT AFECTAT 
 
El Planejament derivat vigent que es veu afectat és: 
 
Terrassa 

• Pla Especial Urbanístic Zona de la Grípia i Torrent de la Betzuca 
• Pla Especial de la Serra de Galliners 

 
Sant Quirze del Vallès 

• Modificació del 8 de juliol de 1992 del Pla Parcial Pallàs - Llobateras 
 
Sabadell 

• Sector de planejament parcial del barri de Can Rull i Cifuentes 
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MEMÒRIA GENERAL. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT DEL PDU 
 

1. Descripció de l’àmbit: Potencials connectors i problemàtiques 
2. Objectius 
3. Criteris de delimitació 

 
1. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT: Potencials connectors i problemàtiques 
 
Definicions: 

1. Connector: és una cadena d’espais naturals de considerable amplitud amb l’objectiu 
de garantir la continuïtat ecològica entre aquests espais.  

2. Separador: és una successió d’espais verds naturals amb l’objectiu d’impedir que 
dues o més àrees urbanes s’uneixin i impedeixin la continuïtat de la biodiversitat. 

3. Connectivitat ecològica: És un concepte de biologia que defineix aquells connectors 
ecològics que serveixen a la fauna per traslladar-se d’un espai a un altre. No ofereix 
un continu físic però si que existeix flux d’algunes espècies. 

4. Connectància ecològica: Es tracta d’un continu físic, sense barreres. Tots els espais 
van seguits de manera que permeten el pas de fauna de manera senzilla i fa 
possible aquestes circulacions a moltes espècies tant mamífers com aus. 

 
L’àmbit del Pla Director Urbanístic del connector territorial, es troba en la comarca del Vallès 
Occidental i està situat entre cinc termes municipals: Sabadell, Terrassa, Sant Quirze, Rubí i 
Sant Cugat. Aquest connector territorial comença al parc natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac i acaba al parc Natural de la serra de Collserola.  
 
Per tal de descriure tot el corredor de manera detallada hem realitzat la seva divisió en tres 
àmbits diferents, tres franjes horitzontals situades de nord a sud on ens trobem diferents 
situacions amb diferents problemàtiques, tant a est, oest com al centre del mateix corredor.  
 
Concretament les franges proposades són: 

1. Franja nord: delimitat a l’est per Sabadell i a l’oest per Terrassa. 
2. Franja central: delimitat a l’est per Sant Quirze i a l’oest per Terrassa sud. 
3. Franja sud: delimitat a l’est per Sant Cugat i a l’oest per Rubí. 

 
A continuació esmentem al detall cadascuna de les situacions reals de les franges per poder 
determinar amb més detall els potencials connectors i les problemàtiques de l’àmbit. 
 

1. Franja nord: 
a. Al centre, neix des del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i un 

dels espais físics que primer es troba és el camp de golf “Real Club de Golf El 
Prat” el qual conté una àmplia zona verda d’espai lliure feta amb màxima 
atenció als sistemes naturals, tot i això, no deixa de ser un àmbit artificial. Per 
altre banda, aquesta franja nord es caracteritza per tenir una sèrie de traces 
d’infraestructures que creuen físicament d’est a oest l’entorn del corredor. 
Aquestes infraestructures són: la futura infraestructura rodada de la B-40 
entre Sabadell i Terrassa, la línia R4 de ferrocarril de la RENFE i la N-150 
compreses també entre aquests dos municipis. A més, aquest sòl està 
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qualificat per a equipaments supramunicipals i al llarg d’aquesta carretera 
se’n despengen tot un seguit d’ells com son l’Hospital de Terrassa, els 
mossos d’esquadra, Institut Professional de Formació Castellarnau, el 
Mercavallès i una central elèctrica, tot aquest tram central afecta 
negativament a la continuïtat de la biodiversitat fent que es segregui i que 
hagi de passar entre les construccions. 

 
b. A l’est , està delimitat pel municipi de Sabadell on ens trobem amb diverses 

zones verdes, sent punts importants per a la contribució d’aquest corredor. 
Aquests punts estan situats longitudinalment al llarg del corredor i van des 
de una zona de parc agrícola, seguint per un sòl urbà no consolidat i parc 
periurbà on està situada la urbanització de Castellarnau, i la qual està 
envoltada d’una àmplia i frondosa vegetació, fins arribar una altre zona de 
parc agrícola, ja tocant al nord del municipi de Sant Quirze. La part més 
problemàtica i la que s’hauria de tractar amb més detall és la pertanyent al 
sòl urbà no consolidat, principalment de cara al seu creixement i per tant de 
cara al contacte físic directe amb el corredor.   
 

c. A l’oest, està delimitat pel municipi de Terrassa, comença amb un sòl urbà 
no consolidat però amb previsió que en un futur es pugui urbanitzar més i 
continua amb un sòl urbà consolidat al llarg de gairebé tot el municipi seguit 
d’una zona industrial consolidada. Tot aquest espai conforma l’actual límit 
del municipi de Terrassa, i per tant, ens trobem amb la problemàtica de com 
s’ha de tractar el corredor de cara a aquest sòl. Per altre banda, actualment 
no existeix però està prevista la realització de la ronda llevant en aquesta 
part del municipi. Aquesta ronda va de nord a sud longitudinalment al llarg 
del municipi i conseqüentment, el seu sòl restant situat a l’est està catalogat 
com sòl no urbanitzable, aspecte que no es contradiu amb la proposta del 
corredor. També al sud d’aquesta franja trobem el Torrent de la Batzuca, 
una zona humida amb una topografia favorable i un tipus de sòl que 
potencia el creixement natural a lo llarg del seu curs fluvial. El sòl està 
catalogat com a verd forestal i verd forestal interior, el qual obliga a 
preservar la vegetació autòctona de la zona. 

 
En aquesta franja com a potencial connector tenim per una banda, les diverses 
zones verdes situades longitudinalment al llarg del corredor pertanyent al municipi 
de Sabadell i per altre banda, tota la zona del sud de Terrassa catalogada com a 
verd forestal on es troba també el Torrent de la Batzuca. 
Les problemàtiques més destacades són totes aquelles infraestructures esmentades 
que creuen el corredor transversalment de Sabadell a Terrassa (la futura B-40, la 
línia de la RENFE i la N-150 i els seus equipaments supramunicipals). 

 
2. Central: 

a. Al centre, trobem el traçat horitzontal d’est a oest de dues vies molt 
importants i que trenquen amb la continuïtat del nostre corredor, primer el 
tram de l’autopista C-58 compresa entre Sabadell i Terrassa i  més al sud la 
carretera C-1413a que va de Sant Quirze a Rubí i d’on despenja la 
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urbanització de Can Barata. Per altre banda, tot just a sota de la C-58 
trobem la urbanització Can Llobateres de Sant Quirze amb el Torrent de la 
Batzuca de nou, en aquest tram ens trobem la problemàtica afegida que 
apareix un embut entre Sant Quirze i Terrassa que estrenyen el corredor, tot 
i que no acaben de trencar del tot amb la seva continuïtat. Com a punt 
favorable, està redactat un pla parcial que comprèn aquesta urbanització i 
que cataloga l’espai com un parc terriotrial donant valor a l’espai lliure urbà i 
proposant realitzar una consolidació del lloc com a espai natural, fent 
parcel·les més grans, amb més espai lliure i menys carrers, per garantir la 
permeabilitat del lloc en mesura de lo possible.   

 
b. A l’est, està delimitat pel municipi de Sant Quirze, començant pel polígon 

industrial de Can Casablanques i acabant per la urbanització de Sant Quitrze 
Parc. En aquest punt del sud oest del municipi ens trobem un sòl no 
urbanitzable amb interès forestal, agrícola i ecològic, això permet que la 
urbanització del municipi no segueixi creixent i que es permeti crear un espai 
verd natural i extens entre Sant Quirze i Terrassa. 

 
c. A l’oest, està delimitat pel sud del municipi de Terrasa, concretament per les 

urbanitzacions de Can Parellada i Les Fonts. De la mateixa manera que més 
al nord hem parlat del Torrent de la Batzuca i del potencial que té per 
preservar i recuperar el sistema de corredor, en aquesta franja trobem, entre 
les dues urbanitzacions esmentades anteriorment, un altre pla especial 
favorable. Aquest es refereix a la zona de la Serra dels Galliners, espai que 
s’enllaça amb Sant Quirze i que es vol tractar com un espai de continuïtat 
verda entre aquest municipi i la riera de les Arenes pertanyent a Terrassa. Es 
tracta d’un àmbit forestal natural amb molta pendent i amb potencial de 
formar part d’aquest corredor. Seguidament, per altre banda trobem la forta 
barrera física de l’autopista C-16 que passa entre Terrassa i Rubí. 

 
En aquesta franja com a potencial connector tenim l’esmentat redactat del pla 
parcial de Sant Quirze que compren la urbanització de Can Llobateres, l’espai també 
d’aquest municipi catalogat com a no urbanitzable i amb interès forestal, agrícola i 
ecològic i tota la zona de la Serra dels Galliners, espai de continuïtat verda. 
Les problemàtiques més destacades són les tres infraestructures que creuen el 
corredor transversalment de Sant Quirze a Terrassa (la C-58, la N-1413a i al C-16) i la 
urbanitzaicó de Can Llobateres de Sant Quirze que estreny i genera un important 
embut en el corredor. 

 
3. Franja sud: 

a. Al centre, trobem una zona verda pertanyent a Sant Cugat catalogada com 
a parc forestal i un espai lliure artificial amb el camp de golf “Barcelona 
Metropolitan Golf”.  Tot seguit el connector és creuat horitzontalment per les 
autopistes C-16 i AP-7, dues infraestructures molt potents que trenquen amb 
la seva continuïtat física. Un cop creuada la C-16, el corredor és acompanyat 
longitudinalment pel Torrent dels Alous passant per una zona industrial 
consolidada de Rubí fins arribar a l’estany dels Alous. L’ estany està delimitat 
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per dues línies de ferrocarril que també creuen horitzontalment aquest 
connector verd, a nord creua la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i a sud la línia de la RENFE. A l’últim tram torna a estar present el 
Torrent dels Alous que va paral·lelament a l’AP-7 fins arribar a la serra de 
Collserola. 

 
b. A l’est, està delimitat pel municipi de Sant Cugat, on al llarg del corredor i 

paral·lelament a l’AP-7 trobem una franja longitudinal de parc industrial mig 
consolidat el qual compta amb bastant espai lliure per garantir certa 
continuïtat fins arribar al solar de Can Cabassa. El solar nord està catalogat 
com a espai públic i el solar sud com parcel·les privades i on es va realitzar 
un Pla de Millora Urbana amb nous habitatges que actualment està anul·lat. 
Seguidament entre Can Cabassa i fins arribar al parc natural de Collserola, 
trobem la urbanització de cases unifamiliars de Mas Gener, tot just tocant a 
l’AP-7, on no es respecta l’espai de protecció de l’autopista i existeix un 
conflicte de contaminació acústica en les cases més properes a ella.   

 
c. A l’oest, està delimitat pel municipi de Rubí, sota del creuament de la C-16 i 

tocant al Torrent dels Alous, trobem un espai de sòl no urbanitzable 
catalogat com a espai territorial, això ens permet poder potenciar el 
corredor en aquest punt encara que la C-16 ho dificulti. Seguidament, al 
llarg del corredor i fins arribar a l’estany dels alous ens trobem amb una 
zona industrial mig consolidada amb reserva per a equipaments. Aquest 
punt interfereix en la continuïtat del corredor verd ja que s’encara amb l’AP-
7 i amb la zona també industrial pertanyent a Sant Cugat. A continuació 
trobem l’estany dels Alous i una via nova intermodal actualment inexistent 
però aprovada i incorporada com a nova infraestructura futura. Finalment, 
sota l’estany dels Alous i fins arribar al parc natural de Collserola, trobem 
l’estació de la RENFE, i una urbanització d’habitatge unifamiliar de Rubí. 
Aquest acaba sent un punt de màxim conflicte ja que el corredor queda 
reduït a un espai mínim i fracturat per l’autopista AP-7 i per les 
urbanitzacions a banda i banda de Rubí i Sant Cugat respectivament. 

 
Aquesta franja és la més conflictiva de totes ja que conté moltes problemàtiques i 
pocs potencials connectors. Com a potencial connector tenim l’inici de l’itinerari 
longitudinal del Torrent dels Alous juntament amb l’Estany dels Alous i l’espai de sòl 
no urbanitzable de Rubí catalogat com a espai territorial. 
Les problemàtiques més destacades són totes les infraestructures que creuen el 
corredor transversalment de Sant Cugat a Rubí (l’AP-7, la C-16, la línia dels FGC i la 
línia de la RENFE), tota la zona industrial ja mig consolidada  i també tota la zona 
existent d’espai urbà consolidat dels dos municipis amb cases unifamiliars que 
dificulten molt  la continuïtat del corredor. 
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2. OBJECTIUS: 
 
L'objectiu de l'ordenació prevista en aquest Pla Director Urbanístic consisteix en la 
delimitació d'un corredor ecològic i en la panificació de l'ordenació de tot l'àmbit del 
corredor amb el propòsit de permetre la continuïtat i connexió ecològica entre el Parc de 
Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. 
L'Establiment d'unes bases per la gestió dels diferents teixits inclosos en el Pla, permetre la 
connectivitat a través de les infraestructures viàries i de mobilitat que creuen l'àmbit. 
La regulació dels usos i activitats compatibles amb la definició d'un àmbit protegit d'abast 
supramunicipal en concordança amb les estratègies el Pla Territorial metropolità de 
Catalunya. 
 
La materialització en la consecució d'objectius parcials enumerats a continuació: 

1. Servitud a les estructures territorials en referència a: 
a. La funcionalitat de l'espai com a entorn natural, permetent la 

permeabilitat als fluxos naturals interns i entre el Parc de Collserola i 
Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. 

b. Restaurar la permeabilitat amb els nuclis urbans que delimiten el 
sector recuperant o generant connexions amb aquests nuclis. 

c. Reconèixer i reafirmar els valors paisatgístics de l'àmbit del PDU 
donant un caràcter d'unitat. 

d. Valorar la compatibilitat d'usos dels sòls urbanitzats i activitats 
desenvolupades a l'àmbit amb els objectius principals d'aquest pla. 
Integrar en l'espai definit per aquest PDU tots els usos actuals 
possibles i proposar la relocalització dels incompatibles. 

 
2. Incorporació de l'àmbit del corredor a la xarxa d'Espais d'Interès Natural de 

Catalunya. 
 

3. Establiment de sistemes de gestió de fluxos relacionats amb l'energia, els residus, 
l'aigua i els recursos. 

 
4. Implantació d'estratègies de desenvolupament referents a l'activitat agrícola i 

forestal. 
a. Preservar els espais agrícoles i forestals com a base del 

funcionament ecològic del corredor. 
b. Establir un sistema de gestió i desenvolupament de l'activitat agrícola 

entenent aquesta activitat com peça clau del bon funcionament 
ecològic del corredor i com un valor paisatgístic de l'àmbit. 
L'agricultura serà majoritariament de secà exceptuant les activitats 
d'horta tradicional en les zones de riera. 

c. Fomentar la relació de l'activitat productiva agrícola amb els nuclis 
urbans que limiten l'àmbit promovent el consum de proximitat. 

d. Establir un sistema de gestió de l’activitat forestal que fomenti el 
desenvolupament de comunitats forestals potencials i la màxima 
continuïtat d’aquestes masses.  
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5. Desenvolupar estratègies de conservació i recuperació patrimonial. 
a. Recuperar, condicionar i posar en valor els camins i traces històrics 

de l’àmbit.  
b. Reconèixer, preservar i restaurar els edificis i sistemes vinculats a 

aquests amb valor patrimonial vinculats al sistema tradicional 
d’explotació agrícola com masies i masos. 

c. Reconèixer, preservar i restaurar altres edificis amb valor patrimonial. 
d. Desenvolupar estratègies d’aprofitament educatiu, esportiu i de 

lleure de l’espai del corredor. 
 
Aquests objectius justifiquen la necessitat del present Pla Director Urbanístic. 
 
3. CRITERIS DE LIMITACIÓ 
 
El principal objectiu d'aquest Pla Director Urbanístic, com ja s’ha esmentat, consisteix en la 
creació d'unes bases d'ordenació urbanística de tot l'àmbit del corredor ecològic entre el 
Parc de Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. 
Així, l’objectiu genèric del Pla Director és el d’establir un marc jurídic coherent amb la realitat 
territorial que presenta l’àmbit que permeti el desenvolupament i la protecció de les 
diferents àrees esmentades prèviament per la configuració del connector. 
 
Aquest  Pla  Director  estableix  les  directrius dels sectors per a coordinar l’ordenació 
urbanística a l'àmbit del corredor de referència, existents, com pels que es puguin crear 
seguint les directrius d’aquest, així com pel que fa al sistema general d’espais lliures 
anomenat Corredor Ecològic entre el Parc de Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç de 
Munt, sobre el qual es garanteix la restauració, la preservació i la protecció d'un corredor 
ecològic de gran centralitat provincial i d’extensió superficial dins del seu àmbit i dels sòls 
consolidats per l’edificació dels municipis que l’envolten. 
 
Aquest plantejament s’ha de desenvolupar des del punt de vista del desenvolupament 
sostenible. 
L’article 3 de la Llei d’Urbanisme defineix desenvolupament sostenible “com la utilització 
racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement 
amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures”. Amb un 
grau de major precisió, continua: “El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl 
és un recurs limitat, comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin 
la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 
renovació del sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals 
a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. 
 
D’acord amb aquestes pautes de sostenibilitat, l’ordenació resultant d’aquest Pla Director 
permet garantir els desenvolupament urbanístic sostenible, consistent en la utilització 
racional del territori i el medi ambient, recollint els sectors executats, els de nova implantació 
per estar situats en entorns urbans consolidats o entre infraestructures territorials de 
comunicacions i el gran corredor ecològic d’evident interès paisatgístic i mediambiental. 
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En quant a la descripció física d’aquest corredor, es por delimitar, de forma genèrica, de la 
següent manera: 

• al nord, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt 
• al sud, el Parc de Collserola. 
• a l’est, l’autopista C-58 i les poblacions de Sabadell, Sant Quirze i Bellaterra. 
• a l’oest, la riera de Terrassa i Rubi i les mateixes poblacions. 

 
El sector està travessat d’oest a est per la carretera comarcal C-1415a, la línia de renfe 
Barcelona-Manresa, la carretera nacional N-150 que connecta Barcelona amb Terrassa, 
l’autopista C-58 que connecta el nus de la Trinitat amb la C-16 a l’alçada de Terrassa, la 
carretera comarcal C-1413a i línia de ferrocarrils de la Generalitat de Cayalunya. 
A l’interior de l’àmbit trobem, de nord a sud, el Real Club de Golf El Prat, la zona 
consolidada de Torrebonica, el barri de Can Barata, el Metropolitan Barcelona Golf i tota la 
zona de sector terciari al voltant de la B-30 en el municipi de Sant Cugat. 
 
Per fer una delimitació més concreta en referència als seus límits hem dividit l’àmbit en tres 
parts:  

1. Delimitant el límit per la esquerra: Nord de Terrassa, la B-40 delimitaria a l’est de 
Terrassa. Creiem que la via interpolar no es necessària, l’Anella Verda de Terrassa és 
un element de referència per establir el límit i perquè l’anella verda es planteja 
l’objectiu d’unir l’àmbit verd amb el casc. Afectació al Pla Parcial Industrial del sud de 
Terrassa que vindria entre la Interpolar i la carretera de ronda, s’hauria de repensar i 
reduir-lo i posar-hi diferents condicions. Que no s’estengués massa més de lo que la 
carretera de les Arenes pot. Acabar de desenvolupar la franja. Anem resseguint la 
de limitació de sòl urbà (les urbanitzacions de Can Parellada i de Les fonts). Seguim 
l’urbà baixant per Rubí. A la zona de Sant Joan de sector terciari la incloem dintre 
del corredor on s’establiran normes per l’adequació de l’espai. És el punt on és 
divideix el corredor cap el Centre Direccional i cap a El Papiol. Per la zona de Rubí, 
tenim un parc territorial amb unes petites zones de equipaments. Arribant fins al 
traçat industrial.  

 
2. Delimitant el límit per la dreta: La carretera C-58c estableix el límit Sabadell. L’àmbit 

de Castellarnau l’incloem dintre del corredor però amb unes condicions que 
establiríem. Baixem per Sabadell fins a la C-58 que ens trobem a Sant Quirze, on 
faria una aresta. Sant Quirze quedaria parcialment inclòs, Can Llobateres quedaria 
inclòs i Can Pallars quedaria exclòs. Decidim que l’Avinguda de la Plana a la dreta 
serà una bossa exclosa dintre del corredor.  Seguim bordejant totes les 
urbanitzacions, el límit del planejament fins a Bellaterra, que també resseguim el 
límit de sòl urbà. Can Barata està totalment inclosa. Totes les zones terciàries 
posarem condicions de parcel·la.  

 
3. Delimitant la zona conjunta de Rubí i Sant Cugat: La base estaria que el territori 

entre la B-30 i el torrent es tractessin de forma especial. Zona del Leroy Merlin ja 
consolidada amb una petita zona boscosa de parc. La zona de Ca N’Ametller 
s’inclou el Business Parc i els voltants. Preservació dels Alous, i connector pas inferior 
per l’estació de Renfe. Movem el límit per arribar a la Riera de Rubí i tornem 
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resseguint les urbanitzacions. Al punt crític on s’ajunten Rubí i Sant Cugat i passa per 
el mig la B-30. 
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MEMÒRIA. CAPÍTOL 4. Definició dels àmbits d’intervenció i regulació 
 
4.1 Definició dels àmbits 
 

Definim els àmbits d’intervenció i regulació com les àrees homogènies que conformen l’àmbit 

delimitat en l’apartat anterior i que tenen una sèrie de característiques pròpies i uns objectius 

específics basats en els objectius generals. 
 
4.2 Classificació dels àmbits 
 

S’ha procedit a identificar les diverses àrees homogènies característiques, i com a resultat hi 
ha aquest llistat: 

 
4.2.1. Àmbit de rieres i torrents 
4.2.2. Àmbit forestal 
4.2.3. Àmbit agrari 
4.2.4. Àmbit inclòs en el sistema d’espais lliures municipals 
4.2.5. Golf 
4.2.6. Àmbit d’urbanització 
4.2.7. Àmbit industrial i terciari urbà 
4.2.8. Equipament o reserva de sòl per a equipaments 
4.2.9. Infraestructura elèctrica 
4.2.10. Infraestructures viaries i ferroviàries  i zones de protecció 

 
 

4.2.1 Àmbit de rieres i torrents 

  
Definició 
Comprèn la xarxa d’espais naturals generalment lineals llaurats a la terra a raó de l’escorrentia 

de l’aigua al llarg del anys, i que a més a més comprèn vegetació característica i àrees 

inundables. 
 
Criteris i objectius  
- Torrents i rieres amb un rol important en la connectivitat ecològica del corredor, conservant i 
potenciant la seva funció connectora. 
- Inclou l’àrea de vegetació de riera i les zones inundables. Hauran de garantir uns punts de 
pas i la seguretat enfront els riscs d’incendi o inundació. 
- Potenciar, protegir i fer accessible l’estany dels Alous. 

 
Descripció i quantificació 
-Els diversos torrents i rieres de la zona: torrent de la Grípia, Betzuca… i les seves respectives 

zones inundables i vegetació de riera, que ocupen 375,41 ha (11,24 % respecte el total de 
l’àmbit). 
-Cal destacar l’estany dels Alous, amb una superfície de 1,56 ha. 

 
Planejament derivat 
Se’n derivarà un pla especial de protecció de l’estany dels Alous. 

 
4.2.2 Àmbit forestal 

 
Definició 
Sòl no urbanitzable amb alt valor de connectivitat ecològica caracteritzat per tindre una coberta 
natural i espais amb continuïtat de vegetació densa arbòria o arbustiva.  
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Criteris i objectius 
- Vegetació natural o replantada, principalment massa arbòria de pins i alzines, però també 
matollars i herbassars, en zones de pendent mig-elevat (>10%). 
-Protegir i potenciar les zones forestals al llarg del corredor, amb especial atenció a la Serra de 
Galliners pel seu alt valor natural, i establir una connectivitat ecològica adequada entre 
aquests espais. 

 
Descripció i quantificació 
Inclou zones forestals al llarg de tot l’àmbit amb una superfície de 1085,18 ha (32,36 % 

respecte el total de l’àmbit). Cal destacar la Serra de Galliners, situada al mig del connector 

ecològic.  
 

Planejament derivat 
 Se’n derivarà una afectació de millora a la Serra de Galliners. 

 
4.2.3. Àmbit agrari 

 
Definició 
Sòl no urbanitzable dedicat o amb possibilitat de desenvolupament i explotació agrària, que 
presenta una estructura pròpia amb masies i camins de valor patrimonial i paisatgístic. 

      
Criteris i objectius 
-Conreus de secà majoritàriament herbacis de pendent suau (0-10%). Aquests s’hauran de 

protegir i millorar.  
-Terrenys vinculats a masies, que s’hauran de potenciar juntament amb el sistema de camins 

rurals que les comuniquen entre elles i amb els nuclis urbans, com a elements d’identitat 

territorial i, en alguns casos, patrimonials. 
-Terrenys abandonats amb possibilitat de conrear. Aquí s’haurà d’afavorir els conreus amb 

consum de proximitat.  
 
Descripció i quantificació 
-Conreus arboris de secà, d’ametllers i oliveres (Terrassa) 
-Conreus de secà amb marges agrícoles de mides que varien poc, excepte els de cereals que 
són grans (Terrassa) 
-Conreus herbacis de secà -cereal blat, mongeta, cigró i vinya- amb mides diverses i amb 
petits salts de cota característics (Parc Agrari de Sabadell) 
- Masies amb un terreny agrícola. 
- Horta desendreçada i abandonada. 

 
Ocupen una superfície de 859,05 ha (25,61% respecte la totalitat de l’àmbit). 
 
Afectacions al planejament  

 Aquestes zones agràries tenen una afectació sobre diversos planejaments: 
-Pla director del parc agrari de Sabadell 
-Pla especial de l’anella verda de Terrassa 
 
Planejament derivat 
Per a l’ordenació dels àmbit de valor agrari s’hauran de redactar plans especials (Pla Especial 

Agrícola del corredor...) 
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4.2.4 Àmbit  inclòs en el sistema d’espais lliures municipals 

 
Definició 
Espais que el POUM tipifica com a urbà i qualifica com a espai lliure, amb terres 
majoritàriament permeables a l’aigua i presència de vegetació d’arbrat i arbusts. 

 
Criteris i objectius 
- Tots aquells parcs urbans propers al connector. No estan dintre de l’àmbit però s’han de 

considerar de cara a crear una xarxa d’itineraris verds que connecti el nucli de les ciutats amb 
el connector mitjançant els parcs urbans. 
-Aquells espais lliures urbans a l’interior del connector s’hauran de projectar d’acord amb una 

estratègia general de connectivitat i mantenir-ne les característiques naturals. 
 

Descripció i quantificació 
Propers a l’àmbit del connector: Parc del Nord, el Parc del Torrent de la Romeua, el Parc de 

Can Gambús (Sabadell); el Parc Guernika i el Parc de Can Fonollet (Terrassa) i el Parc de Ca 
n’Oriol (Rubí). 
 
A l’interior del connector: entorn de Can Llobateres, que ocupa una superfície de 36,9 ha 
(1,1% respecte la totalitat de l’àmbit). 
 
Planejament derivat 
Se’n deriva un Pla especial del sector de Can Llobateres. 

 
4.2.5 Golf 

 
Definició 
Espai de cobertura vegetal herbàcia plantada i amb manteniment, amb aprofitament privat per 
a l’activitat de golf. 
 
Criteris i objectius 
-Garantir la connectivitat ecològica a través d’aquest equipament, mitjançant un tractament de 

les tanques i permetent la permeabilitat de la vegetació. 
-Prioritzar l’ús d’aigua reaprofitada dels torrents propers creant politiques de l’aigua. 
 
Descripció i quantificació 
El Barcelona Metropolitan Golf, amb una superfície de 70,11 ha. 
Real Club de Golf el Prat, amb una superfície de 182,15 ha. 
 
Ambdós golfs ocupen una superfície del 7,52% respecte la de la totalitat de l’àmbit. 

 
4.2.6 Àmbit d’urbanització 

 
Definició 
Sòl que el POUM tipifica com a urbà i que té una qualificació majoritàriament residencial.  

 
Criteris i objectius 
-Zones residencials de baixa densitat amb habitatges unifamiliars que es situen entre el 
connector i la ciutat. Aquestes zones seran parcialment incloses per que no suposen un 
problema en quant a la connectivitat ecològica, però s’han de tractar com a element de 
transició entre el sòl urbà i el no urbanitzable per tal de connectar els espais del corredor amb 
el sistema d’espais lliures urbans. 
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-Aquelles urbanitzacions que es troben al mig del nostre àmbit i afecten la connectivitat 
negativament. Es consideraran incloses i s’hauran de tindre en compte en la seva totalitat. 

S’haurà de valorar el seu estat de consolidació de cara a establir possibles espais lliures 

continus al corredor. 
- Han de garantir la continuïtat dels espais connectors i establir la connexió amb els espais 
lliures urbans. 
-Han de garantir la connectivitat ecològica. Preservar els elements naturals existents: 
vegetació arbòria, sòl permeable…, realitzar un manteniment dels espais lliures qualificats i 

establir condicions a les parcel·les i a les tanques. 
 

Descripció i quantificació 
La zona urbana de baixa densitat a l’oest de Sabadell, Castellarnau, és considerada 
parcialment inclosa.  
Per la seva intrusió dins el corredor, les urbanitzacions de Sant Cugat i Rubí pròximes a la B-
30, són considerades incloses. 
Per la seva situació d’immersió dins el corredor, la zona de Can Barata i la de Can Llobateres, 

queden incloses. 
 
Tot plegat suposa una superfície total de 109,84 ha (3,28% respecte la totalitat de l’àmbit). 
 
Planejament derivat 
Se’n deriva un planejament per a les urbanitzacions que condicionarà un % d’espai públic amb 

sòl permeable i vegetació. També condicionarà l’espai lliure privat: tanques, situació de 

l’edificació dins la parcel·la... 
 

4.2.7 Àmbit industrial i terciari urbà 

 
Definició 
Espais que el POUM qualifica com a industria o ús terciari i que ocupen un sòl urbà. 
 
Criteris i objectius 
-Zones terciàries i industrials consolidades de les afores de les ciutats, situades dins l’àmbit i 

que afecten la connectivitat ecològica. S’hauria d’integrar-los a traves del seu sistema d’espais 

lliures i establir determinades condicions a l’espai privat. 
-Zones industrials i terciàries amb previsió de desenvolupament, si aquestes estan situades en 
àrees més naturals com rieres, àrees arbrades… S’hauria de considerar el recurs de la 
desclassificació total o parcial. Una altra opció seria preveure espais lliures per a que es 
conservin unes certes condicions naturals. 
 
Descripció i quantificació 
-Naus industrials 
-Grans magatzems i indústries 
-Grans comerços tals com IKEA, Leroy Merlin,... 
Ocupen una superfície de 220,02 ha (6,56% respecte la totalitat de l’àmbit). 
 
Planejament derivat 

 Se’n deriva un pla especial en el cas de SUNC (sòl urbà no consolidat). 
 

4.2.8 Equipament o reserva de sòl per a equipaments 

 
Definició 

            Sòl que el POUM inclou en el sistema d’equipaments. 
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Criteris i objectius 
-Equipament consolidat amb un ús propi d’equipament  (hospital, mossos...) Es condicionarà 

l’espai lliure d’aquests per permetre i millorar la connectivitat ecològica. 
-Equipament consolidat amb un ús impropi d’equipament (caravanes,...) i que requerirà una 

relocalització. 
-Zona destinada a un futur equipament. S’haurà de considerar si els equipaments previstos 

són necessaris i establir unes condicions de parcel·la. 
-S’han de preveure espais oberts entre els diferents equipaments per garantir la permeabilitat 

del corredor. 
 
Descripció i quantificació 
Sòl qualificat d’equipament al voltant de la N-150. 
Sòl qualificat d’equipament pròxim a la B-30. 
Ocupen una superfície de 219,75 ha (6,55% respecte la totalitat de l’àmbit). 
 
Planejament derivat 
Se’n deriva un pla d’equipaments de la N-150. 

 
4.2.9 Infraestructura elèctrica 

 
Definició 
Inclou les infraestructures de serveis de transport d’electricitat actuals o futures, així com 
estacions transformadores i línies elèctriques aèries. 
 
Criteris i objectius 
- Disminuir l’impacte visual de les línies i els transformadors. 
- Vigilar el correcte emplaçament de les torres per a minimitzar l’impacte ambiental.   
 
Descripció i quantificació 
Aquestes infraestructures no ocupen una superfície perquè són aèries, excepte el peus de les 
torres, que hem considerat negligibles al càlcul d’àrees. 

 
4.2.10 Infraestructures viaries i ferroviàries  i zones de protecció 

 
Definició 
Inclou l’espai existent o reservat per a les infraestructures actuals o futures de caràcter viari i 

ferroviari, juntament amb les seves zones de protecció. 
 
Criteris i objectius 
-Tota infraestructura que travessa el corredor i suposa una barrera a la connectivitat ecològica. 
Per tant, caldrà establir unes mesures que garanteixin o que recuperin aquestes condicions de 
connectivitat. 
-Zona propera a les infraestructures que se’n veu afectada. Aquestes no son sempre iguals, 

però per les seves característiques d’espai no edificable poden suposar una oportunitat de 
tractament específic que garanteixi la connectivitat. 
-Properes infraestructures planificades que afecten el corredor. En aquest cas caldrà establir 
mesures per a la construcció de les infraestructures i els àmbits afectats per aquestes, per tal 
de que no es configurin com a barreres.  
-Tota infraestructura existent o planificada s’ha de tractar per tal de reduir el impacte visual i 
acústic. 
 
Descripció i quantificació 
Començant de nord a sud, trobem: 
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-C-1415a de Terrassa a Castellar del Vallès 
-BV-1248 de Matadepera a Sabadell  
-B-40 (futura) 
-Renfe 
-N-150 de Terrassa a Sabadell 
-C-58 
-C-1413a de Rubí a Sant Quirze 
-C-16 
-B-30 
-Ferrocarril 
-Renfe 

 
Totes aquestes infraestructures amb les seves respectives zones de protecció ocupen una 
superfície de 193,62 ha (5,77% respecte la totalitat de l’àmbit). 

 
Planejament derivat 
Se’n deriva un pla per al desenvolupament de la B-40. 

 
4.3 Afectacions al planejament 

 
Els àmbits anteriors afecten els planejaments dels següents municipis: 
-POUM de Terrassa 
-POUM de Rubí 
-PGMO de Sabadell  
-POUM de Cerdanyola 
-POUM de Sant Quirze 
-POUM de Sant Cugat 
-PGM 

29



INFRAESTRUCTURA

URBANITZACIÓ

INDUSTRIAL-TERCIARI

EQUIPAMENT

PARCS URBANS

GOLF

AGR˝COLA

RIERA

FORESTAL

L˝MIT DE L’ÀMBIT

LLEGENDAÀMBITS DEL PDU

TERRASSA

SABADELL

SANT QUIRZE

RUB˝

SANT CUGAT

COLLSEROLA

SANT LLOREN˙ DE MUNT I L’OBAC

2KM0

[Exclusivamente para uso acadØmico] 
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5.1 DEFINICIÓ D’ESTRATÈGIES PEL SISTEMA HIDROLÒGIC 

1. Objectius

L’espai natural com a connector ecològic permet el fluxos interns entre el Parc

Natural de Collserola passant per la Serra de Galliners i fins al Parc Natural de

Sant Llorenç de Munt. S’ha de tenir en compte l’extens sistema hidrològic

d’aquesta ubicació sent conscients de que això afavorirà considerablement el

funcionament del connector del Pla Director Urbanístic. L’objectiu és el

mantenint, condicionament i millora de tots aquells torrents, rieres o espais

humits afavorint així el sistema natural.S’ha d’aconseguir també la continuïtat

d’aquest sistema hidrològic i la maximització d’espai de vegetació de ribera.

2. Estratègies

Anàlisis de tots els espais d’aigua existents no soterrats i els soterrats detectant

les característiques d’ells. S’haurà de controlar la contaminació de l’aigua i

evitar sobreeixidors de canalitzacions d’aigües grises o negres amb torrents de

caràcter natural. També s’haurà de tendir a recuperar rieres soterrades o evitar

el soterrament d’aquelles que encara presenten riquesa en la seva vegetació

de ribera.

3. Estudi de la situació actual

a) Descripció Sistema Hidrològic actual

Trobem a l’àmbit el Camí dels Monjos, GR173, que és una traça històrica

que va des del Monestir de Sant Cugat fins al Monestir de Sant Llorenç del

Munt. Aquest camí és el carener entre el Riu Besós i el Riu Llobregat i

justament creua el connector ecològic així que ens trobem en un punt en

que la meitat de torrents desemboquen a la banda Besós i els altres al

Llobregat. Veiem també l’existència de l’estany dels Alous catalogat com a

l’únic espai humit del Vallès.
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b) Descripció de les rieres i torrents actuals

Dins de l’àmbit els torrents i rieres es jerarquitzen segons principalment el

grau de continuïtat d’aquests. Aquell torrent de més importància, doncs, és

el torrent de Batzuca que neix de manera separada però mantenint el

mateix nom a ambdós costats i creua longitudinalment el connector. Aquest

torrent a la part mitja de l’àmbit surt i rodeja la ciutat de Sabadell. Més

endavant acaba desembocant al riu Besós. De menys importància però

també rellevant trobem el torrent dels Alous. Aquest es situa a la part sud

de l’espai i desemboca a la riera de Rubí ja fora de l’àmbit d’actuació. Com

ja s’ha esmentat anteriorment s’ha de considerar de gran importància la

zona dels Alous ja que és on es troba l’estany i això genera un lloc d’alt

interès pel tipus de vegetació, de ribera. A l’esquema de la pàgina següent

veiem en blau fosc els torrents de més continuïtat, l’estany en blau clar a la

zona sud i tots els petits afluents i torrents també en blau clar.
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Fig.	  Esquema	  del	  sistema	  hídric	  de	  l’àmbit	  del	  Planejament	  Director	  Urbanístic	  
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4. Objectiu específics d’implantació

El sistema hídric del connector juga un paper molt important a l’hora
d’aconseguir allò que el planejament proposa. L’aigua dels torrents, rieres i
estany afavoreixen al creixement de vegetació i per tant la conservació
d’aquests cursos d’aigua és un objectiu clarament marcat. Es mantindran els
torrents actuals sense soterraments, s’afavorirà el creixement natural
d’espècies, es controlarà la contaminació de les aigües i per tant s’evitaran
sobreeixidors que poden malmetre la pol·lució.

5. Estratègies d’implantació

a. Zona inundable
L’Agència Catalana de l’Aigua defineix entorn de cada una de les rieres la
seva àrea inundable en funció de diferents paràmetres. En aquest PDU es
preveu assimilar aquesta àrea a zona de protecció de sistemes i d’aquesta
manera garantir la no afectació directe per cap ús, activitat o edificació que
pugui condicionar la continuïtat de les rieres.

b. Protecció de vegetació
Totes aquelles zones definides com a espais d’interès hídric es protegiran
com a zones de protecció de servitud de mínim 5 metres d’ample per a ús
públic. Aquest ample es definirà segons paràmetres topogràfics, de
vegetació o àrees d’inundabilitat. Es conservarà i preservarà l’estat del
domini públic hidràulic, es previndrà el deteriorament dels ecosistemes
aquàtics, afavorint la seva millora.

La zona de servitud per a ús públic serà també accessible a peu pel
desenvolupament de serveis de vigilància i conservació.

La zona de protecció, de 5 m a banda i banda del sistema hidrològic,
correspon a la zona de servitud definida per la legislació vigent (Art.
6.2.a del RDPH), i respon al objectius definits per la citada legislació.

c. Distàncies reguladores
S’establiran a banda i banda de les rieres i torrents franges de protecció del
sistema hidrològic on no es podrà edificar ni fer intervencions de cap mena
sense estar autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

d. No soterrament
En qualsevol situació sempre es prioritzarà la conservació dels torrents,
rieres i estany sense soterrament i per tant no es permetran les
canalitzacions dels actuals cursos hídrics. En cas de trobar soterraments ja
existents es procurarà tornar a situacions anteriors de caràcter natural i per
tant es descobriran.

e. Reutilització de l’aigua
Es permetrà l’ús agrícola en zones adjacents a les lleres de les zones
d’aigües i s’afavorirà l’aprofitament d’aquestes aigües per al reg.
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f. Zones d’acumulació d’aigua
Es crearan espais d’acumulació d’aigua en punts estratègics per a la futura
reutilització d’aquest recurs natural.
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Optativa planejament territorial i urbanístic / Grup 2 

ESTRATÈGIES 

2- Estratègia pel tractament de contacte amb el corredor dels àmbits 

urbanitzables i els àmbits terciaris i industrials,  existents o previstos, per 

mantenir la connectivitat. 

Objectius generals 

Garantir la continuïtat del corredor en les àrees on el planejament aprovat preveu el 
seu  creixement industrial o terciari i adaptar aquelles àrees ja desenvolupades que 
tenen perill de trencar-ne la continuïtat. 
Garantir la continuïtat visual del verd en aquestes àrees industrials, mitjançant un 
àmbit de transició que graduï la presència de la vegetació des del corredor fins a les 
edificacions terciàries. 

Problemes generals identificats 

• Perill d’anul·lació de les zones verdes o d’interès natural; pel seu valor
individual o com a connector.

• Presència de grans àrees d’aparcament asfaltades.
• Manca d’una estructura conjunta d’espais lliures.
• Identificació de recintes estancs on les tanques són metàl·liques o de

maçoneria i delimiten l’espai lliure privat. No permeten la permeabilitat a través
seu.

• Excés d’infraestructura rodada per accedir a aquests polígons.

Estratègies generals 

a. Estratègies de vegetació
• Mantenir les zones lliures com boscos, espais arbrats o vegetació

d’interés existents, evitant que les noves construccions hi interfereixin,
situant-les el més allunyat possible del corredor.

• S’estructuraran els espais lliures d’aquestes noves construccions de
manera que siguin adjacents als espais verds que conformen el
corredor, per donar-li més continuïtat i amplitud. S’evitarà la
fragmentació dels espais lliures.

• Els límits de parcel·la hauran de ser vegetals o incloure vegetació en
part del tancament, per  permetre la permeabilitat biològica. Hauran
d’estar preferentment formades per espècies autòctones vegetals. (que
tinguin presència en el corredor).

• L’elecció de les espècies vegetals que s’introdueixin hauran de seguir la
continuïtat biològica del corredor.

b. Estratègies en l’edificació i els seus accessos
• Les àrees d’aparcament hauran de garantir una permeabilitat del sòl.
• L’accés a aquests nous polígons s’haurà de produir sempre des de

infraestructures existents i sempre que sigui possible des de l’àmbit del
municipi i no des de la zona adjacent al corredor.

• Aconseguir el màxim de superfície sense edificar en la part de la
parcel·la adjacent al corredor.

c. Altres estratègies
• No podrà ser abocat cap residu a l’entorn, i en el cas que s’aboqui

haurà de ser prèviament tractat.
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• S’haurà protegir i incentivar part de l’activitat agrícola periurbana inclosa
o en contacte amb el corredor proposat. Aquesta s’haurà d’integrar amb
la resta d’activitats econòmiques de l’àmbit.

• Aquelles edificacions amb un interès patrimonial o cultural com les
masies, s’hauran de protegir  per a que puguin ser punts estructurants
en la xarxa de camins.

• S’han de reconèixer els traçats hídrics inclosos en l’àmbit en contacte
amb el teixit industrial, logístic o productiu. S’ha de protegir el seu àmbit
i recorregut, així com la seva flora i fauna. S’ha de prohibir l'abocament,
i evitar les possibles infiltracions de fluids als torrents i rieres.

Identificació zones industrials i zones d’equipaments 

En la imatge adjunta podem veure el límit de l’àmbit del corredor marcat en vermell. 
Dins d’aquest límit trobem ressaltat en taronja les zones industrials que poden causar 
problemes en la continuïtat del corredor, i en blau les zones qualificades d’equipament, 
que poden ser susceptibles d’un possible creixement, posant en perill la continuïtat del 
corredor. Per tant, aquelles consideracions aplicades a les zones industrials seran 
també aplicades a les zones d’equipaments. 
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CASOS PARTICULARS D’EXEMPLE 

A. Àmbit per desenvolupar. Àrea a l’entorn de Terrassa, delimitada per la seva 
esquerra amb l’Avinguda del Vallès i la riera de les Arenes; per la seva dreta pel Carrer 
del Mas de l’Om; pel nord amb la N-150 i pel sud amb la C-58. 

Descripció de l’àmbit 

Adjacent a l’Avinguda del Vallès trobem un polígon industrial existent consolidat i 
ocupa aproximadament el 50% esquerre de l’àmbit. A la part nord destaca una zona 
arbrada més densa i al llarg de l’àmbit diferents franges transversals arbrades a 
mantenir. Al nord destaca un Mas, consolidat, amb una zona agrícola a preservar. A la 
meitat sud de l’àmbit, adjacent al desenvolupament industrial existent, trobem la Masia 
els Bellots, element a conservar juntament amb el seus terrenys agrícoles. 

Estratègies i consideracions 

Les noves construccions dins d’aquest àmbit s’hauran de situar adjacents al Carrer de 
l’Aigua i/o al carrer de la Terra, per on es produiran els corresponents accessos. En el 
cas de la zona de la Masia del Bellots,  l’accés a la nova construcció es produirà a 
través d’aquests mateixos carrers, en cap cas s’obrirà un nou traçat. 
El terç de parcel·la que toqui al corredor s’haurà de mantenir sempre com a espai lliure 
i en el cas que tingui tancament delimitat aquest haurà de ser 100% permeable. La 
resta de tancaments de parcel·la hauran de ser permeables en un mínim d’un 80%. 
Aquest terç haurà de ser tractat amb espècies vegetals que responguin a la diversitat 
biològica del corredor. 
Les zones d’aparcament es situaran dins dels dos terços restants i hauran de garantir 
que el 100% de la seva superfície sigui permeable, en cap cas la superfície podrà ser 
asfaltada. És pertinent la introducció d’espècies vegetals en el tractament de la 
superfícies d’aparcament. 
Aquestes noves construccions s’hauran de construir seguint criteris d’integració 
paisatgística en l’entorn. Es suggereix la utilització de cobertes i façanes vegetals en 
aquest tractament.   
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Els residus generats per la indústria no podran ser abocats a l’entorn, i si s’hi aboquen 
hauran de ser prèviament tractats. 

B. Àmbit desenvolupat. Àrea entre Rubí i Sant Cugat, a l’entorn de la B-30. Es 
delimita per l’esquerra amb l’Avinguda Astronomia; per la seva dreta pel Carrer del 
Danubi i la B-30; pel nord amb el carrer de Sòcrates i l’Avinguda de la Generalitat, i pel 
sud amb la Carretera de Sant Cugat. 

Descripció de l’àmbit 

Ens trobem en un parc tecnològic destacat i consolidat. En l’àmbit hi ha seus 
d’empreses tecnològiques,  que pengen de les infraestructures viàries: C-16 i B-30. 
També es troba una construcció tipus masia amb una certa activitat agrícola. Un altre 
element de l’àmbit és el torrent dels Alous, que té un valor biològic amb un cert interés 
com a element estructurant del territori. 
Aquestes activitats terciàries de l’àmbit van acompanyades, en el seu exterior, de 
grans àrees d’aparcament per vehicles rodats pavimentades. 
Una part considerable del sòl encara resta sense ocupar i el planejament el preveu 
com a zones de desenvolupament i creixement d’activitats terciàries i industrials. 
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Estratègies i consideracions 

El torrent dels Alous s’ha de reconèixer i potenciar en tot el seu recorregut, així com 
els seus vorals mantenint una continuïtat de vegetació, perquè sigui l’espai lliure 
estructurant de l’àmbit. 
La masia que esta qualificada com a equipament ha de reconèixer aquest sistema i 
incloure’s en ell. 
El tractament de les àrees d’aparcament en superfície serà permeable i ha d’incloure 
vegetació per reduir l’impacte ambiental i paisatgístic de la zona. 
Les tanques que delimiten la propietat acostumen a separar l’espai públic d’espais 
lliures privats, zones potencials per formar part del corredor ecològic. Per tant aquest 
tancament ha de ser el màxim de permeable biològicament. 
Seria convenient també fer un tractament de la xarxa viària i espai públic existent de 
tal forma que s’integri dins del corredor verd, potenciant les vies pels vianants i 
ciclistes, compatibilitzant amb el trànsit de terciari i industrial. 
S’han de promoure aquelles accions que permetin ser més eficient energèticament i 
una gestió de residus separativa 100%. Es prohibeixen les avocacions sense 
tractament al torrent dels Alous. 
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5.3 ESTRATÈGIA PELS PASSOS ACTUALS PER LES INSFRAESTRUCTURES 

1. Objectius
2. Estratègies generals
3. Estudi de la situació actual
4. Estratègies d’implantació

1. OBJECTIUS:

La funcionalitat de l'espai com a entorn natural, permetent i creant la permeabilitat sobre les 
infraestructures dels fluxos naturals interns i recuperar, condicionar i posar en valor els 
camins i les traces històriques existents de l’àmbit entre el Parc de Collserola i Parc Natural 
de Sant Llorenç de Munt. 
Condicionament del camí GR173 (Camí dels Monjos) que va des de el Monestir de Sant 
Cugat fins al Monestir de Sant Llorenç del Munt i la continuïtat del Torrent de la Batzuca fins 
a Sant Quirze i el Torrent dels Alous fins a Rubí. 

2. ESTRATÈGIES GENERALS:

Analitzar les preexistències de passos i la permeabilitat ecològica dintre de l’àmbit,  posar 
condicions perquè aquestes connexions tinguis unes dimensiones i qualitats adients als 
objectius del corredor ecològic. Establir una tipificació de passos existents en base a que 
està creuant per aquest pas. Paral·lelament també detectar punts estratègics on no hi ha 
continuïtat ecològica i s’estableix una oportunitat de pas. Establir nombre i distancies 
mínimes entre passos per assegurar condicions de permeabilitat. 

3. ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL

1. Descripció de les infraestructures: El sector està travessat d’oest a est per les
següents infraestructures: en els seus inicis per la carretera comarcal C-1415a, la línia
dels ferrocarrils de la Renfe Barcelona-Manresa (R4) i la carretera nacional N-150
que connecta Barcelona amb Terrassa. Seguidament per l’autopista C-58 que
connecta el nus de la Trinitat amb la C-16 a l’alçada de Terrassa i la carretera
comarcal C-1413a que uneix Sabadell amb Rubí. Per últim, al sud, el sector està
travessat per la línia de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (S1 i S5), la línia de
la Renfe (R8) i per l’autopista AP-7.
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2. Descripció passos actuals per les diferents infraestructures:

a. Línia de Renfe Barcelona-Manresa (R4)

Línia dels ferrocarrils de la Renfe Barcelona-Manresa (R4) és creuada d’oest a est per: el 
Camí dels monjos (1), el pas de la Riera de la Ripia (2), el camí del GR173 (3), el pas de la 
Riera de la Batzuca (4), el pas intern del Camp Golf El Prat (5), el Camí Plans de Can Bonvilar 
(6) i el pas de la Riera de Can Feu de Sabadell (7).  

- Camí dels Monjos (1): pas peatonal elevat amb la vora pavimentada. Té una baixa 
permeabilitat actual per la poc vegetació en el seu entorn.  
- GR173 (3) i pas peatonal del Camp Golf El Prat (5): Passos elevats que segueixen un camí 
rural amb un sòl de terra. Té una alta permeabilitat per la seva localització propera a un turó 
i per la vegetació immediata que l’envolta. 
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- Camí Plans de Can Bonvilar (6): pas elevat pertanyent a una carretera amb dos carrils 
asfaltats, un per a cada sentit i la vora lateral a nivell. Té una mitja permeabilitat degut al 
freqüent transit de la circulació rodada.  
- Passos de la Riera de la Ripia (2), la Riera de la Batzuca (4) i la de Can Feu (7): passos 
soterrats amb vegetació. El pas de la Riera de la Batzuca té un amplada considerable que 
permet no només el pas de l’aigua sinó també el dels animals. No obstant això, els passos 
de la Riera de Can Feu i Riera de la Ripia només tenen la funció de permetre el pas de 
l’aigua degut a la seva acotada dimensió. Tots aquests passos tenen una alta permeabilitat 
per la seva frondosa vegetació.  

b. Carretera nacional N-150

Carretera nacional N-150 que connecta Barcelona amb Terrassa és creuda d’oest a est per: 
la sortida de la carretera N-150 a la carretera de Montcada (1), el pas peatonal del servei de 
la subestació elèctrica (2), el pas de la Riera de la Ripia (3), el pas cap a l’hospital de Terrassa 
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(4), el pas de la Riera de la Batzuca (5), el creuament de l’Avinguda d’Egara (6) i el pas del 
Torrent del Pont del Berardo (7).  

- Sortida de la N-150 a la carretera de Montcada (1): pas elevat de la carretera d’un carril 
asfaltat i vora lateral a nivell. Té una baixa permeabilitat degut al  transit de la circulació 
rodada i a la manca de vegetació en l’entorn, ja que es consiera majoritàriament una 
infraestructura exclusivament per a l’ús del cotxe.  
- Pas peatonal del servei de la subestació elèctrica (2) i pas cap a l’hospital de Terrassa (4): 
passos a nivell amb un sòl de terra compacta. Tenen una mitja permeabilitat ja que els 
camins estan envoltats de vegetació però alhora de creuar la carretera a nivell, aquesta és 
interrompuda per la pròpia infraestructura.  
- Passos de la Riera de la Ripia (3), de la Batzuca (5)i del Torrent del Pont de Berardo (7): tots 
tres són passos soterrats amb vegetació. Tenen una secció d’acotada dimensió i per tant 
només tenen la funció de permetre el pas de l’aigua. No obstant això, tenen una alta 
permeabilitat degut a la seva frondosa vegetació. 
- Creuament de l’Avinguda d’Egara (6): pas a nivell asfaltat on es creuen en una rotonda la 
carretera N-150 i la carretera que uneix Sabadell (Castell Arnau) amb Sant Quirze. Té una 
baixa permeabilitat degut al trànsit de la circulació rodada i la manca de vegetació en el seu 
entorn.  

c. Autopista C-58
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L’Autopista C-58 que connecta el nus de la Trinitat amb la C-16 és creuada d’oest a est per: 
el Torrent de la Batzuca simultàniament per dos llocs diferents (1), el camí de Pallàs-Llobater 
(2)i per l’Avinguda d’Egara (3).  

- Torrent de la Batzuca (1): els dos passos pertanyent a aquest torrent són soterrats i amb 
vegetació. Aparentment només tenen la funció de permetre el pas de l’aigua degut a la seva 
acotada dimensió. Tot i així, aquests passos tenen una alta permeabilitat degut a la seva 
frondosa vegetació.  
- Camí de Pallàs Llobater (2): pas peatonal soterrat amb el sòl de terra. Creua l’autopista per 
sota mitjançant un túnel amb unes dimensions suficients fins hi tot per permetre el pas 
esporàdic de vehicles. Té una alta permeabilitat per la vegetació inmediata que l’envolta.  
- Avinguda d’Egara (3): pas elevat amb dos carrils asfaltats (un per a cada sentit) i una vorera 
molt estreta en un dels laterals. Té una baixa permeabilitat degut al  transit de la circulació 
rodada i a la manca de vegetació en l’entorn, ja que es consiera majoritàriament una 
infraestructura exclusivament per a l’ús del cotxe. Tot i així, paral·lelament a aquesta 
carretera i a una cota més elevada es troba un camí rural de terra per on circulen persones 
caminant i en bicicleta.   

d. Carretera C-1413a
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La carretera comarcal C-1413a que uneix Sabadell amb Rubí és creuada d’oest a est per: el 
Torrent de Can Ferran (1), el camí paral·lel al torrent que es dirigeix a uns horts (2), el Camí 
dels Monjos (3)i el carrer Castanyers (4). 

- Torrent del Can Ferran (1): pas soterrat i amb vegetació. Té una secció d’acotada dimensió 
i per tant només té la funció de permetre el pas de l’aigua. No obstant això, té una alta 
permeabilitat degut a la seva frondosa vegetació. 
- Camí paral·lel al torrent (2): pas a nivell asfaltat, es creua amb la carretera mitjançant una 
rotonda. El camí que segueix després d’aquest encreuament és de terra i molt més 
permeable i integrat amb la vegetació del lloc on es troba. No obstant això, el pas està 
considerat que té una baixa permeabilitat ja que està destinat bàsicament a la circulació 
rodada.  
- Camí dels Monjos (3): pas peatonal a nivell i asfaltat. Té una baixa permeabilitat actual per 
la poc vegetació en el seu entorn.  
- Carrer Castanyers (4):  pas peatonal a nivell i asfaltat. Té una mitja permeabilitat ja que el 
camí està envoltat de vegetació però alhora de creuar la carretera a nivell, aquesta és 
interrompuda per la pròpia infraestructura.  

e. Autopista C-16
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L’Autopista C-16 és creuada d’oest a est per: el Camí dels Monjos (1), la continuació del 
carrer Copèrnic de Rubí el qual s’uneix posteriorment amb el camí dels monjos (2), el 
Torrent dels Alous (3)i per l’Avinguda de la Generalitat (4).  

- Camí dels Monjos (1): pas peatonal elevat amb el sòl del camí de terra i envoltat de 
vegetació. Tot i que el pas creua per sobre de la infraestructura, no hi ha cap canvi de cota 
notable en el creuament ja que el camí es troba a un nivell més elevat que la pròpia 
infraestructura. Té una alta permeabilitat gràcies a la vegetació immediata que l’envolta.  
- Continuació del carrer Copèrnic de Rubí (2): pas soterrat amb el sòl de terra.  Creua 
l’autopista per sota mitjançant un túnel amb unes dimensions suficients per poder permetre 
el pas esporàdic de vehicles. Té una alta permeabilitat per la vegetació immediata que 
l’envolta.  
- Torrent dels Alous (3): pas soterrat amb vegetació. Té una secció d’acotada dimensió i per 
tant només permet el pas de l’aigua. No obstant això, té una alta permeabilitat degut a la 
seva frondosa vegetació. 
- Avinguda de la Generalitat (4): pas elevat amb dos carrils asfaltats, un per a cada sentit i 
voreres als dos costats també asfaltades. Conté una franja central vegetal que té la funció de 
separar els dos carrils i de donar més espai verd al lloc. Tot i així, té una baixa permeabilitat 
degut a la circulació rodada dels vehicles i al seu paviment impermeable amb el que està 
construït.  
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f. Autopista AP-7

L’Autopista AP-7 és creuada de nord a sud per: l'autopista C-16 (1), l’Avinguda Europa (2), 
Carretera Rubí-Sant Cugat (BP-1503) (3), la línia de FGC S1 i S5 (4), l'Av. de la Electricitat i la 
seva continuació Josep Trueta (5), el carrer Entroncament que enllaça amb el barri de 
Mirasol (6), el Camí de Can Monmany (7), i la Riera de Can Cabassa (8). 

- Autopista C-16 (1), Av. de l’Electricitat-Josep Trueta (5) i Camí de Ca Monmany (7): són 
passos inferiors de circulació rodada exclusivament de carrils asfaltats, però amb alt grau de 
permeabilitat per la disponibilitat del recurs natural com és la frondosa vegetació entre el 
nus de C-16 i l'AP-7 i la presència del Torrent dels Alous en el cas de l'encreuament de 
l'avinguda i la de la Riera de Can Cabassa i la seva proximitat al Parc de Collserola en l'últim 
cas. 
- Av. d’Europa (2) i Ctra. Rubí- Sant Cugat (BP-1503) (3): són passos a nivell superior el 
primer i a nivell inferior el segon, d'ús exclusiu de vehicles amb carrils asfaltats i baixa 
permeabilitat per l'escassa vegetació, així com dels àmbits que uneixen.  
- Ferrocarril línia S1 i S5 (4): és una traça històrica que creua l'AP-7 a nivell inferior 
acompanyat de l'antiga carretera Rubí- Sant Cugat però que en el seu estat actual només es 
permet el pas per als vianants. Es considera un punt favorable per al pas de la biodiversitat, 
ja que es localitzen diversos punts verds molt propers i de gran riquesa natural.   
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- Carrer Entroncament (6): és un pas inferior que connecta la carretera C-1413a directament 
amb el barri Mira-sol. Es tracta d'una carretera de dos carrils asfaltats sense vorera, per la 
qual cosa només és possible el pas de vehicles. Té una permeabilitat mitjana, ja que malgrat 
la impermeabilitat del paviment i la seva condició de circulació rodada, es troba en un 
entorn d'abundant i frondosa vegetació. 
- Pas de la Riera Can Cabassa (8): pas soterrat amb vegetació i amb una amplada 
considerable que permet no només el pas de l’aigua sinó també el dels animals. 

g. Línia Renfe (R8) i línia FGC (S1 i S5)

- Línia FGC S1y S5: és creuada per dos passos per als vianants, el camí dels Alous (1) i el pont 
patrimonial del camí a Can Cabassa (2). Tots dos són passos molt favorables per la 
presència d'abundant i variada vegetació, la presència del torrent i l'absència de la circulació 
rodada en  aquests punts. 

- Línia Renfe (R8): és creuada a nivell inferior pel Passeig de les Torres (3) amb dos carrils 
asfaltats i vorera als costats. Tot i així, es considera que té una permeabilitat mitjana per la 
seva proximitat a l'entorn natural dels Alous. 
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De la lectura dels casos actuals es pot fer una classificació sobre la base del grau de 
permeabilitat i la seva conseqüent potencialitat com a pas connector del corredor ecològic. 
El criteri seguit ha estat l'avaluació de la seva condició física actual i la dels àmbits més 
immediats que connecta. D'aquesta manera, es desenvolupa la següent classificació: 

1. Pas connector: les rieres i torrents son els elements que tenen màxim potencial de
connectivitat en el nostre àmbit. Degut a l’existència de vegetació abundant a banda
i banda del pas es un factor positiu, fins i tot en els cassos en que el pas en si mateix
és molt limitat. Per tot això, la dimensió i vegetació seran importants condicionants.

2. Pas amb possibilitats amb intervenció petita: els creuaments a desnivell, soterrats i
alguns elevats de paviment no asfaltat, que tenen possibilitats els podem considerar
com  punts favorables per fer un pas, més per l’existència de vegetació a banda i
banda que per les condicions del propi pas.

3. Pas amb possibilitats amb intervenció més important:  es consideren aquests
tipus  els passos elevat pavimentat i els creuaments de camins a nivell i, destinat
sobretot a la circulació rodada. Aquests passos depenen molt de la condició dels
punts a banda i banda, però en tot cas perden la continuïtat. De manera que
requereixen d'una intervenció més complexa i costosa.

4. No pot ser un pas: els creuaments pensats exclusivament per vehicles, pavimentats
en la seva totalitat que no permeten la connectivitat. A més de trobar-se en entorns
de escassa vegetació que no afavoreixen el caràcter de pas connector.
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4. ESTRATÈGIES D’IMPLANTACIÓ

1. Les rieres i cursos hídrics.
a. Assegurar la continuïtat de les rieres i torrents a escala ecològica establint

unes dimensions i proporcions mínimes dels passos per permetre el pas de
l'aigua, l'intercanvi d'espècies i continuïtat ecològica.

b. Prendre les mesures necessàries per evitar el pas de la franja de protecció
dels torrents i rieres al mateix nivell que les infraestructures de mobilitat
rodada.

c. Establir nous passos si hi ha cap discontinuïtat dels cursos hídrics.
d. Revertir les canalitzacions en sòls no consolidats transformant-les en passos

amb les característiques mínimes establertes a la norma.

2. Passos per camins agrícoles.
a. Establir condicions de continuïtat dels passos agrícoles prioritzant actuacions i

continuïtats en relació a la jerarquització dels camins establerta anteriorment a
l'apartat "Xarxa de Camins".

b. Establir condicions, característiques i dimensions per permetre la coexistència de
pas de vianants, fauna i serveis incloent les traces que creuin zones consolidades
dins de l'àmbit del corredor.

3. Passos
a. Establir unes condicions mínimes dels passos per assegurar una compatibilitat de

mobilitats i seguretat pels vianants i fauna que els utilitzi.
b. Generar nous passos respectant les condicions mínimes quan no es compleixin

les distàncies mínimes entre passos que permetin la permeabilitat a través de les
infraestructures existents.

4. Noves infraestructures.
a. Tota nova infraestructura que travessi l'àmbit del corredor establirà estratègies

de màxima permeabilitat i condicions de continuïtat ecològica així com mínima
intervenció sobre l'àmbit i impacte paisatgístic.
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5.4 ESTRATÈGIA DE LA XARXA DE CAMINS 

OBJECTIU GENERAL 

Convertir el corredor en un espai accessible des dels nuclis urbans i d’interès cultural històric, de lleure i 
paisatgístic per als ciutadans, creant un xarxa de camins que aprofiti els traçats existents. 

XARXA DE CAMINS 

Creem recorreguts a partir de camins existents, de forma que la xarxa resultant sigui continua i connectora 
de diferents indrets d’interès del territori. Es defineix una jerarquia de camins: els camins principals i els 
camins secundaris. 

Conseqüentment, es definirà un Pla Especial de camins del connector, que s’ha de desenvolupar atenent 
a les condicions que s’indiquen. 

Aquests camins responen a més estratègies: 

- Dimensionem la xarxa de camins per tal de permetre el pas de peatons, bicicletes, animals de 
muntura, vehicles autoritzats per a tasques relacionades amb el manteniment de la xarxa, 
treballadors (p.e. agricultors i ramaders de l’àmbit), residents i emergències. 

- Es considera prioritària la mobilitat del peató, bicicleta i animals de muntura, i es limita la velocitat 
dels vehicles rodats. 

- Es senyalitzarà els recorreguts, els punts d’interès i serveis amb cartells. 

- S’acondicionarà la cobertura del sòl per tal de permetre el pas tant de vehicles com de peatons 
independentment de les condicions atmosfèriques. 

Camins principals 
Són els camins que connecten longitudinalment i transversalment tots els municipis de l’àmbit entre ells i 
amb el Parc de Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (veure plànol adjunt). 

El camí longitudinal transcorre des de Collserola, seguint el torrent del Alous, enllaçant amb el camí dels 
monjos i finalment amb el GR-173 Vallès natural, cap a Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Els eixos 
transversals corresponen respectivament a la carretera C-1413a, de Rubí a Sant Quirze, la nacional N-
150, de Terrassa a Sabadell i la carretera BV-1248, de Matadepera a Sabadell. 

Aquests camins responen a una sèrie d’estratègies: 

- Garantir la continuïtat dels recorreguts i l’enllaç amb recorreguts de caràcter més local, o camins 
secundaris. 

- Estaran equipats amb un cert mobiliari al llarg del recorregut (p.e bancs, papereres, enllumenat, 
fonts d’aigua potable, lavabos, zones de pícnic i zona d’acampada) 

- Es crearan els passos necessaris per a creuar les rieres i torrents en qualsevol circumstància, 
permetent també el pas de vehicles. 

Camins secundaris 
Són els camins que tenen la voluntat de traçar itineraris circulars que passen per zones i punts d’interès i 
de valor paisatgístic, al llarg de l’àmbit. 

En aquests, es restringeix el pas del vehicle, a excepció dels casos on sigui imprescindible: el pas de 
vehicles autoritzats per a tasques relacionades amb el manteniment de la xarxa, treballadors (p.e. 
agricultors i ramaders de l’àmbit), residents, i emergències. 

TRAMS 

Seccions dels recorreguts amb característiques comunes relatives al seu entorn. Hi han estratègies 
segons els diferents trams que conformen els recorreguts: 
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Tram bosc 
- S’ha d’esbrossar la zona de pas i entorn immediat, per tal de que cap massa vegetal obstaculitzi el 

pas i evitar incendis. 

- S’ha de podar la vegetació per tal de que no suposi un obstacle al pas en altura. 

- Compactar el terreny per tal de prevenir possibles despreniments i estudiar les situacions més 
vulnerables per tal de fer més segur el trànsit. 

Tram agrari 
- Les tanques han de ser permeables a la vista per poder apreciar el paisatge agrícola. 

- Es permetrà la instal·lació de construccions lleugeres per a la venta de producte del camp en 
àrees senyalades. 

- Assegurar la secció del camí per al pas de maquinària d’ús agrícola i de transport de mercaderia 
de poc volum. 

- Es potenciarà l’accés i activitat a les masies de l’àmbit. 

Tram riera/ torrents 
- El camí serà paral·lel a la riera i accessible i mantenible fins i tot a les èpoques d’inundació. 

- S’efectuarà neteja de la llera i el curs. 

- Senyalització de les zones amb risc d’inundabilitat. 

- Poda i manteniment de la vegetació de riera. 

- Instal·lar mesures de seguretat per evitar caigudes a la riera. 

- Habilitar zones de pesca i bany on es pugui. 

Tram prat 
- Restringir el pas a l’horari d’obertura dels golfs per on passa i proporcionar camins alternatius. 

Tram de carretera amb natura 
- Assegurar el pas del peató, bicicleta i animal de muntura amb distància de seguretat i clarament 

delimitat respecte el vehicle rodat. 

- Habilitar i senyalitzar passos transversals amb característiques especials. 

- Col·locar bandes de seguretat per reduir velocitat en certs punts. 

- Situar parades d’autobús al llarg del tram. 

Tram urbà 
- Fer una vorera i un carril bici. 

- Habilitar i senyalitzar passos transversals amb característiques especials. 

- Situar parades d’autobús al llarg del tram. 

PORTES 

Són tots aquells punts d’accés als diferents recorreguts de la xarxa que compleixen unes garanties 
d’accessibilitat i visibilitat, i que corresponen als extrems dels diferents recorreguts. 

Les portes compliran els següents trets: 

- Proximitat a algun transport: parada d’autobús, ferrocarril i/o aparcament. Dotació d’un sistema 
d’intercanvi de mobilitat a bicicleta. 

- Connexió amb un espai lliure de parc urbà, quan sigui possible. 

- Tindrà un punt d’informació a les portes dels recorreguts principals i senyalització en ambdós 
casos. 

- Hi haurà un tractament d’entorn i paviment de transició de la ciutat a la xarxa de camins. 
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Normes 1-  SISTEMA	  HIDROLÒGIC	  Ò 	  NORMES	  

1. Definició	   de	   condicions	   mínimes	   de	   continuïtat	   del	   connector	   a	   través	   de	   les	   àrees
incloses	  dins	  del	  sistema	  hidrològic.

Tots	   aquells	   àmbits	   inclosos	   dins	   del	   sistema	   hidrològic	   tant	   torrents,	   rieres	   o	   espais	  
humits	  que	  siguin	  contigus	  al	  corredor	  hauran	  de	  respectar	  les	  normes	  següents:	  

-‐ Es	  conservarà	  i	  protegirà	  els	  elements	  naturals	  existents	  modificant	  la	  seva	  naturalesa	  
el	  mínim	  possible.	  

-‐ La	   plantació	   de	   nous	   exemplars	   vegetals	   de	   ribera	   a	   les	   àrees	   menys	   poblades	   de	  
diversitat	  vegetal	  hauran	  de	  restringir-‐se	  a	  espècies	  mediterrànies.	  

-‐ La	   reconducció	  d’aquets	  elements	  naturals	  estarà	   limitada	  a	  casos	  molt	  excepcionals	  
en	  els	  que	  no	  hi	  hagi	  altra	  alternativa	  possible.	  

-‐ La	   canalització	   d’aquests	   torrents	   dins	   d’espais	   naturals	   quedarà	   prohibida	   per	  
assegurar	  al	  màxim	  la	  riquesa	  en	  biodiversitat	  que	  la	  seva	  exposició	  genera.	  

2. Condicions	  de	  continuïtat	  amb	  espais	  urbans.

Tots	   aquells	   àmbits	   qualificats	   de	   forestal	   i	   d’interès	   ecològic	   o	   paisatgístic	   amb	   interès	  
hidrològic	   que	   siguin	   contigus	   al	   corredor	   però	   estiguin	   dins	   de	   terreny	   urbà	   s’annexaran	   al	  
sistema	   hidrològic	   i	   respectaran	   les	   mateixes	   estratègies	   generals	   que	   garanteixin	   la	  
continuïtat	   i	   la	   màxima	   preservació	   d’aquests	   espais.	   Tanmateix	   hauran	   de	   respectar	   les	  
següents	  normes:	  

-‐ S’hauran	  de	  conservar	  i	  protegir	  aquests	  i	  protegir	  tots	  aquests	  elements.	  
-‐ La	   plantació	   de	   nous	   exemplars	   vegetals	   de	   ribera	   a	   les	   àrees	   menys	   poblades	   de	  

diversitat	  vegetal	  hauran	  de	  restringir-‐se	  a	  espècies	  mediterrànies.	  
-‐ S’haurà	   de	   respectar	   la	   franja	   inundable	   d’aquests	   elements	   hidrològics	   que	   consta	  

dins	   de	   l’Agencia	   Catalana	   de	   l’Aigua;	   en	   cas	   de	   ser	   inexistent	   aquesta	   informació	  
queda	  inclosa	  dins	  aquesta	  franja	  de	  protecció	  la	  totalitat	  dels	  marges	  del	  riu	  o	  riera	  o	  
un	  mínim	  de	  15	  metres	  per	  banda.	  

-‐ Aquestes	  zones	  quedaran	   lliures	  de	  qualsevol	  petita	  construcció	  o	  qualsevol	  element	  
de	  mobiliari	  urbà.	  

-‐ La	  il·∙luminació	  nocturna	  d’aquestes	  zones	  serà	  inexistent	  o	  amb	  una	  intensitat	  inferior	  
a	  l’enllumenat	  públic	  normal	  per	  tal	  de	  respectar	  la	  fauna	  existent	  a	  aquestes	  zones.	  

-‐ L’Ajuntament	   de	   cada	   municipi	   haurà	   de	   garantir	   un	   bon	   manteniment	   i	   neteja	  
d’aquestes	  zones.	  

-‐ S’haurà	  de	  controlar	  la	  contaminació	  de	  l’aigua	  i	  evitar	  sobreeixidors	  de	  canalitzacions	  
d’aigües	  grises	  o	  negres	  amb	  torrents	  de	  caràcter	  natural.	  

-‐ S’intentarà	  tendir	  al	  des-‐soterrament	  d’aquelles	  rieres	  que	  passin	  per	  sota	  d’algun	  parc	  
o element	  especial	  que	  el	  seu	  des-‐soterrament	  afavoreixi	  la	  riquesa	  de	  la	  vegetació	  del
lloc	  on	  està.	  
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3. Condicions	  d’accessos.

Els	  accessos	  a	  aquestes	  àrees	  queda	  restringit	  a	  qualsevol	  vehicle	  rodat	  particular;	  no	  quedant	  
inclosos	  els	  vehicles	  dels	  cossos	  de	  seguretat	  o	  ambulàncies.	  

-‐ La	  xarxa	  de	  camins	  serà	  permeable	  a	  qualsevol	  tipus	  de	  fauna.	  
-‐ Els	  camins	  estaran	  condicionats	  tant	  per	  vianants	  com	  per	  bicicletes	  i	  amb	  una	  secció	  

que	   permeti	   el	   flux	   puntual	   de	   vehicles	   de	   seguretat	   i/o	   ambulàncies,	   	   d’aquesta	  
manera	   la	   servitud	   serà	   accessible	   a	   peu	   pel	   desenvolupament	   dels	   serveis	   de	  
vigilància	  i	  protecció.	  

-‐ La	   xarxa	   de	   camins	   haurà	   de	   respectar	   la	   zona	   de	   protecció	   de	   5	  metres	   a	   banda	   i	  
banda	  del	   sistema	  hidrològic,	  aquesta	  zona	  de	  servitud	  està	  definida	  per	   la	   legislació	  
vigent	  (Art.	  6.2.a	  del	  RDPH),	  i	  respon	  a	  l’objectiu	  definit	  per	  la	  citada	  legislació.	  

4. Condicions	  de	  moviments	  de	  terres.

Queda	  exclòs	  el	  moviment	  de	  terres	  amb	  el	  seu	  respectiu	  impacte	  topogràfic	  per	  mantenir	  al	  
màxim	  la	  preservació	  de	  la	  vegetació	  i	  la	  riquesa	  del	  sòl	  i	  el	  subsòl.	  

En	  el	   cas	  que	  es	  produeixin	  moviment	  de	   terres	  degut	   a	   la	  possible	   inundació	  pel	   traçat	  del	  
sistema	  hidrològic	  haurà	  de	  respectar	  els	  marges	  del	  riu	  o	  riera	  i	  la	  totalitat	  d’aquestes	  terres	  
s’haurà	  de	  traslladar	  a	  un	  emplaçament	  fora	  de	  les	  zones	  de	  protecció	  esmentades	  al	  punt	  2.	  

5. Condicions	  de	  conservació	  de	  vegetació	  i	  d’introducció	  de	  nova	  vegetació.

-‐ Tota	  aquella	  vegetació	  que	  sigui	  d’interès	  i	  autòctona	  de	  la	  zona	  s’haurà	  de	  conservar.	  
La	  vegetació	  que	  s’introdueixi	  de	  nou	  ha	  de	  ser	  d’espècies	  compatibles	  i	  autòctones.	  

-‐ Queden	   prohibides	   la	   introducció	   d’espècies	   no	   autòctones	   i	   invasores	   que	   puguin	  
posar	  en	  risc	  les	  espècies	  vegetals	  i	  animals	  de	  la	  zona.	  

-‐ S’haurà	  de	  controlar	  l’expansió	  de	  les	  espècies	  no	  autòctones	  ja	  instal·∙lades	  a	  la	  zona,	  
tanmateix	   s’intentarà	   eliminar	   la	   seva	   presencia	   de	   manera	   no	   agressiva	   pel	   medi;	  
sense	  l’ús	  de	  químics,	  pesticides	  o	  productes	  industrials	  que	  puguin	  posar	  en	  risc	  a	  la	  
vegetació	  i	  la	  fauna	  autòctona	  del	  lloc.	  

6. Condicions	  d’edificació	  dins	  d’aquests	  àmbits

-‐ Queda	  prohibida	  la	  construcció	  d’edificació	  dins	  de	  les	  zones	  esmentades	  al	  punt	  2.	  
-‐ Qualsevol	  construcció	  existent	  en	  aquestes	  zones	  haurà	  de	  complir	  els	  següents	  punts.	  
-‐ Quedarà	  exclosa	  la	  seva	  restauració	  o	  rehabilitació	  
-‐ Les	  tanques	  colindants	  a	  aquesta	  edificació	  hauran	  de	  ser	  vegetals	  al	  100%	  per	  garantir	  

el	  pas	  de	  fauna.	  
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-‐ Per	   qualsevol	   element	   especial	   es	   farà	   un	   estudi	   detallat	   de	   cada	   cas	   concret	   i	   se	   li	  
aplicaran	  les	  normes	  decidides	  posterior	  a	  l’estudi.	  

-‐ Les	   possibles	   escorrenties	   d’aigua	   en	   la	   parcel·∙la	   hauran	   de	   ser	   controlades	   per	   no	  
malmetre	  el	  medi	  natural	  proper.	  El	  control	  d’escorrentia	  es	  farà	  en	  superfícies	  i	  en	  el	  
cas	   de	   grans	   escorrenties	   es	   situaran	   basses	   d’aigua	   per	   al	   seu	   control.	   Aquestes	  
basses	  hauran	  de	  ser	  vigilades	  per	  evitar	  la	  proliferació	  de	  mosquits	  en	  la	  zona.	  
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NORMES 2 : Àrees industrials i terciàries incloses en el àmbit del connector 

1- Definició de condicions mínimes de continuïtat del connector a través d’àrees 
urbanes o urbanitzades d’ús industrial i terciari. 

Tots aquells àmbits urbans o urbanitzats d’ús industrial i terciari que siguin contigus al 
corredor al llarg d’una distància mínima de 10m hauran de respectar les normes 
següents: 
- Es conservaran i protegiran els elements naturals existents. 
- Les tanques hauran de ser permeables com s’especifica al punt nº7 de la normativa. 
- En les àrees lliures d’edificació el sòl haurà de ser permeable en un mínim d’un 30%.  
- Les superfícies asfaltades no hauran d’excedir el 50% de sòl lliure de la parcel·la. 
- La plantació de nous exemplars vegetals hauran de tenir continuïtat amb les espècies 
mediterrànies en les àrees més properes al corredor. 

2- Condicions de continuïtat amb espais naturals o lliures urbans. 

Tots aquells àmbits qualificats de forestals i d’interès ecològic o paisatgístic que siguin 
contigus al corredor, s’annexaran a aquest i respectaran les mateixes estratègies 
generals que garanteixen la continuïtat del connector, descrites anteriorment. 

Tots aquells àmbits que pertanyin als sistemes generals de parc territorial, parc urbà o 
altres espais lliures que siguin contigus al corredor hauran de respectar les següents 
normes: 

- S’hauran de conservar i protegir els elements naturals existents. 
- La plantació de nous exemplars vegetals hauran de tenir continuïtat amb les espècies 
mediterrànies en les àrees més properes al corredor per tal d’augmentar l’amplitud del 
corredor i afavorir l’hàbitat en l’entorn de les espècies existents. 
- S’haurà de respectar una franja de 15m d’ample, que quedarà lliure de qualsevol 
petita construcció, com el cas de casetes de manteniment i magatzem d’eines de 
neteja, i de qualsevol element de mobiliari urbà. 
- La il·luminació del parc no es produirà fins passada aquesta franja de 15m. 
- En l’àrea que assoleixi la distància de 50m des del punt més interior del corredor, el 
parc haurà de garantir una permeabilitat del sòl mínima del 70%. Es procedirà amb la 
retirada de superfícies asfaltades en aquest àmbit, si la situació actual no ho compleix. 

3-      Condicions de conservació de la vegetació existent i d’introducció de nova. 

Dins el corredor es conservaran tots els elements naturals existents. 
En el procés de plantació la vegetació que s'introdueixi de nou ha de ser de les mateixes 

espècies mediterrànies que conformen la varietat de flora del corredor. 
Queden prohibides les espècies invasores que puguin posar en risc les espècies 
autòctones de la zona. 
S’evitarà la introducció de nous exemplars en aquells àmbits on hi hagi agrupacions 
arbòries de més de 40 anys d’edat per evitar interferir en el seu creixement. 

En els àmbits adjacents al corredor que formin part d’una parcel·la a desenvolupar es 
respectaran les normes següents: 
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- Aquelles espècies naturals que es trobin en el terç de la parcel·la a desenvolupar 
adjacent al corredor s’hauran de conservar totes. 

- En el cas d’aquelles espècies naturals que es trobin en els altres dos terços de la 
parcel·la a desenvolupar, en els que es combinarà l’edificació amb l’espai lliure de 
l’aparcament, el qual garantirà una permeabilitat del sòl mínima del 30%, s’haurà de 
procedir respectant les normes següents: 

- En el cas de les agrupacions arbòries, s’han de conservar i protegir totes 
aquelles agrupacions existents que estiguin conformades per un mínim de 7 
exemplars. En el cas que siguin menys es podran trasplantar al terç de la 
parcel·la adjacent al corredor sempre i quant els exemplars no tinguin més de 
20 anys d’edat, en aquest cas s’hauran de mantenir al lloc d’origen. 
- En el cas d’elements naturals aïllats, es consideraran intocables aquells 
exemplars de pins, alzines, alzines sureres, avellaners i roures de més de 20 
anys d’edat. 
- En el cas de ser exemplars aïllats més joves es podrà procedir amb la 
trasplantació, que es farà al terç de la parcel·la adjacent al corredor. 

- Les noves construccions que es situïn a la cara Sud del/s elements naturals existents 
a conservar hauran de respectar un marge de 12m entre aquests i l’edificació nova. 
L’alçada de l’edificació no podrà excedir els 10m en la franja de 5m més propera als 
elements naturals en qüestió, per tal de no projectar-los ombra i garantir-los la llum 
natural. 

- En tots els casos es recomana la plantació de nous exemplars de les mateixes 
espècies mediterrànies per tal d’augmentar l’amplitud del corredor i afavorir l’hàbitat en 
l’entorn de les espècies existents. 

4-      Condicions d’accessos 

Els accessos a les noves edificacions s’efectuarà per mitjà de viaris existents. 
S’optimitzarà el viari per servir al major nombre de parcel·les, ubicant de forma 
estratègica els accessos a aquestes seguint les normes següents: 

- Si la parcel·la té accés a un vial, obligadament l’accés a la parcela es farà 
mitjançant aquest accés.  

- Si la parcel·la no disposa de cap accés viari, aquest s’haurà de traçar de 
manera que segueixi l’estructura viària existent, i les jerarquies establertes en 
cada cas, sense produir multiplicitat d’accessos ni trencant estructures d’altres 
sistemes (com per exemple sistema d’espais lliures).  

- Aquests nous vials hauran de donar com a mínim el 40% de la secció del carrer 
per al trànsit de vianants i bicicletes. 

Per evitar la multiplicitat d’accessos a les parcel·les, i així evitar la multiplicitat de vials, 
cada unitat de propietat només disposarà d’un accés viari, tot i que sigui possibe 
augmentar aquest número. Els accessos petonals però no es veuran limitats i 
s’obligarà a que aquests siguin permeables física i visualment des de l’espai públic.  
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Els vials ja consolidats es transformaran per donar més pes a la mobilitat per als vianants 
i a la mobilitat en bici de la següent manera: 

- voreres de com a mínim 3 metres 
- incorporació de carril bici  de 2,5 metres i voreres de 4,5 metres d’ample en els 

eixos que connectin el teixit indutsiral/terciari amb les xarxes de transport públic 
més importants (bus urbà i interurbà, ferrocarrils i renfe). 

5-      Condicions de moviments de terres 

Es minimitzarà l’impacte topogràfic degut a les noves construccions o alteracions que 
s’hagin de dur a terme en les parcel·les. Per a què així sigui no es podran fer canvis 
topogràfics que comportin un desnivell major a 1m respecte a l’estat actual de la 
parcel·la, en com a màxim un 60% del sòl. Només s’acceptaran volums majors si 
l’operació és necessària per complir les normes d’accessibilitat, o bé si la superfície de 
sòl a ocupar té un desnivell major al 10% i és inferior a 150m2. 

En el cas que es produeixin moviments de terres sempre s’haurà de respectar el front de 
façana al vial que haurà de ser accessible i permeable. El 70% del volum de les terres 
s‘haurà de recol·locar en la parcel·la i només el 30% restant es podrà traslladar a un 
altre emplaçament. S’utilitzarà, sempre que les condicions siguin les necessàries, les 
terres en forma de talús per minimitzar l’impacte sonor de certes infraestructures 
(autopistes, xarxa ferroviària). 

6- Condicions d’edificació a les parcel·les (posició – ocupació, donades al 
corresponent planejament de referència, Pla Parcial o POUM).  

Totes aquelles edificacions noves de parcel·la hauran de seguir les normes següents: 
- Es situaran adjacents als viaris existents, allunyant-se al màxim de l’espai del 

corredor, mai invaïnt els 10 metres finals de parcel·la adjacents al corredor. 
Aquesta col·locació podrà variar només en el cas que sigui per a garantir una 
continuïtat d’espais verds entre diferents parcel·les, garantir la continuïtat 
biològica i el pas de fauna. 

- L’edificabilitat màxima vindrà regida per les normes establertes al planejament 
de referència vigent en cada cas. 

- L’ocupació màxima de parcel·la serà d’un màxim del 50%. 
- La coberta de les noves edificacions haurà d’incorporar vegetació, per tal de 

garantir una continuïtat visual en el corredor. 

7-      Tractament de les tanques 

Els tancaments de les propietats que puguin ser una barrera dins del corredor, hauran de 
seguir les normes següents: 

- Les tanques hauran de tenir una alçada màxima de 2m. 
- La tanca haurà de ser vegetal en un mínim del 70% 
- En el cas de tancament massís i opac aquest no podrà superar una alçada de 

50cm respecte el terra. 
- La tanca haurà de garantir obertures per al pas de fauna com a màxim cada 

60m. Aquestes obertures hauran de seguir les condicions següents: 
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- Presència d’elements com petites roques o troncs com a amagatall per 
als animals. 

- No estar il·luminats en el seu pas. 
- Tenir un ample mínim de 50 cm. 

En el cas de passos més grans es farà un estudi detallat de cada cas concret. 

8-      Condicions de tractament del sòl no edificat de la parcel.la 

Tota aquella àrea de parcel·la que no estigui edificada haurà de garantir les normes 
següents: 

- El 80% del sòl no edificat haurà de ser vegetal i/o permeable. 
- Les zones d’aparcament hauran de ser permeables en un 70%. Aquesta 

permeabilitat es podrà acceptar amb paviments drenants o paviments els quals 
una part sigui vegetal. 

- En la part de sòl que no sigui aparcament s’haurà de garantir una proporció de 
sòl permeable respecte sòl mineral del 70/30. 

- Les possibles escorrenties d’aigua en la parcel·la hauran de ser controlades per 
no malmetre el medi natural proper. El control d’escorrentia es farà en 
superfícies i en el cas de grans escorrenties es situaran basses d’aigua per al 
seu control. Aquestes basses hauran de ser vigilades per evitar la proliferació 
de mosquits en la zona.  
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NORMES 3-  PERMEABILITAT DELS PASSOS DE LES INFRAESTRUCTURES 

1. Condicions generals de permeabilitat ecològica dels passos per infraestructures de
l’àmbit del PDU:
a. En el pas per infraestructures s’estableix una distància mínima entre passos de

300 m.
b. L’amplada mínima dels passos serà de 5m d’amplada o una proporció de 1:5 en

passos fins a 30m, de 1:8 en passos de fins a 50 m i de 1:10 en passos superiors.
c. L’alçada mínima dels passos serà de 3m fins a passos de 25m de 5m en passos

superiors. En tot cas, sempre que sigui possible i no representi un canvi de la
secció de la infraestructura creuada, l’alçada tindrà les mateixes dimensions que
l’amplada i seguirà els mateixos criteris de proporció.

d. En cap pas es permetrà un pas on des del principi del pas no es vegi clarament
el final.

e. Les condicions mínimes d’il·luminació dels passos seran de 50lux durant el dia i
quan sigui possible pous de llum natural.

f. No es permetran passos superiors a 100m de llarg sense un projecte ambiental
aprovat pel consorci de municipis afectats per aquests PDU.

g. Els passos es mantindran nets i en condicions òptimes.

2. Condicions específiques de connectivitat per sòls urbanitzats i urbanitzables.
a. S’establiran zones permeables i amb vegetació d’un mínim de 4m d’amplada

que estableixi un recorregut que travessi la zona.
b. La permeabilitat mínima dels paviments del sòl de titularitat pública  serà del

35%. 
c. No hi hauran barreres físiques entre espais públics de les urbanitzades i

urbanitzables i el sistema de camins i d’espais lliures agraris i forestals del PDU

3. Condicions específiques de connectivitat per rieres i torrents.
a. Els paviments seran permeables.
b. Només s’introduiran especies vegetals autòctones i s’eliminaran espècies

invasores.
c. Si hi ha pas peatonal tindrà una amplada màxima d’un terç de l’amplada del pas

i preferiblement no més d’una quarta part.
d. S’establiran estructures pel pas de petits mamífers i fauna de petita mida.
e. Es comprovarà que la qualitat de l’aigua i les condicions de manteniment són

òptimes un mínim d’un cop a l’any i es controlarà especialment que no es
produeixen abocaments incontrolats en els entorns del pas.

4. Condicions específiques per a passos elevats.
a. Es realitzarà sistemes de recollida de les escorrenties de les infraestructures

elevades i el tractament d’aquestes escorrenties contaminades.

5. Condicions específiques dels passos soterrats.
a. s’establiran sistemes per evitar la inundabilitat dels passos.
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6. Condicions específiques per a altres futures infraestructures:
a. En el cas que es projectin i es realitzin infraestructures noves dins l’àmbit del

corredor, aquestes hauran de complir com a mínim totes les condicions anteriors
interferint el mínim en la seva actuació i donant prioritats als seus passos.

b. S’exigirà un anàlisis previ de tota la zona en la qual la infraestructura anirà
implantada.

c. S’haurà de plantejar un sistema constructiu que garanteixi i afavoreixi la
construcció de tots els passos requerits per la normativa.

d. Es demanarà una alteració mínima de la circulació normal de les vies colindants
a la nova infraestructura, ja siguin camins peatonals, xarxes elèctriques, etc

e. Els punts concrets escollits per realitzar els passos s’hauran de fer d’acord amb la
vegetació existent per tal de garantir una major potencialitat i connexió.

f. Per realitzar aquests nous passos també s’hauran de tenir en compte els passos
existents en les infraestructures ja traçades més pròximes per poder garantir la
continuïtat del camí més directa.

g. S’haurà de preveure la implantació d’aquests passos en cas de que es generi
una possible degradació dels passos connectors actuals.

h. S’haurà d’establir un tipus de paviment permeable que materialitzarà el pas de la
infraestructura.

i. Es valorarà prèviament econòmicament i funcionalment si s’ha de tractar un pas
soterrat o elevat.

j. Finalment s’haurà d’establir un pla de manteniment i conservació (temps i
metodologia) dels passos a realitzar.
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NORMES 4. Xarxa de camins

4.1. Definició de la xarxa de camins 

S’entén per xarxa de camins el conjunt de traçats existents, continus i connectats, a través 
dels quals es produeix la circulació entre municipis i la descoberta del territori a nivell cultural, 
històric, de lleure i paisatgístic. 

Atenent a la seva importància a l’hora d’estructurar la circulació en funció del que connecten, 

es distingeixen dues jerarquies de camins: 
- Principals: són els camins que connecten longitudinalment i transversalment tots els 
municipis de l’àmbit entre ells i amb el Parc de Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac.  
- Secundaris: són els camins que, partint dels camins principals i altres punts dels municipis, 
tenen la voluntat de traçar itineraris circulars que passen per zones i punts d’interès i de valor 

paisatgístic, al llarg de l’àmbit. 

Atenent a la seva naturalesa i posició en relació al seu entorn, es distingeixen 6 trams: 
- Tram bosc: és el segment de camí que transcorre per una zona forestal. 
- Tram agrari: és el segment de camí que transcorre per una plana agrària. 
- Tram riera: és el segment de camí que transcorre paral·lel al curs de la riera i per damunt del 
límit de la zona inundable. 
- Tram prat: és el segment de camí que transcorre per plana de cobertura herbàcia, natural o 
plantada 
- Tram de carretera amb natura: és el segment de camí que transcorre en un espai obert, 
forestal o agrari, paral·lel a una carretera. 
- Tram urbà: és el segment de camí que transcorre per sòl urbà. 

4.2. Desenvolupament 

És desenvoluparà un Pla Especial de la Xarxa de Camins del connector, que es portarà a 
terme atenent a les condicions que s’indiquen en els següents punts. Conseqüentment, a 
partir de la publicació d’aquest conjunt de normes, els POUM de cada municipi hauran de 

considerar la xarxa de camins i fer la reserva d’espai que es proposa en aquest document. La 

gestió d’aquest pla serà supramunicipal. 

Aquelles normes que s’apliquen a recorreguts que transcorren per tram urbans, i que superen 

la delimitació de l’àmbit del present PDU, hauran d’incorporar-se als POUM respectius. 

4.3. Condicions de traçat 
La reserva mínima per al traçat dels camins principals serà de 3 m a partir de l’eix, incloent 
desguàs. La reserva mínima per al traçat dels camins secundaris serà de 2 m a partir de l’eix, 
incloent desguàs. 

En els casos on sigui necessari pavimentar, es realitzarà amb materials permeables i de 
textura i color no discordants amb el seu entorn i caràcter original. 

4.4. Condicions de condicionament i manteniment 
En tots els camins de la xarxa, s’acondicionarà la cobertura del sòl per tal d’eliminar possibles 

obstacles (pedres, branques, forats, fangars...) per tal de permetre el pas tant de vehicles com 
de peatons independentment de les condicions atmosfèriques. S’ha de realitzar un 

manteniment periòdic. 
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Els camins principals estaran equipats pel següent mobiliari al llarg del recorregut, atenent que 
el seu disseny haurà d’estar en concordança amb l’entorn i les condicions atmosfèriques. 

- Bancs i papereres hauran de situar-se entre ells a una distància màxima de 500 metres. 
- Fonts d’aigua potable es situaran cada un mínim de 1 kilòmetre i un màxim de 5 kilòmetres. 

Aquestes -inclouran un abeurador per als animals. 
- L’enllumenat haurà de garantir una visibilitat mínima per tal de circular amb seguretat per 
cada tram. 

4.5. Condicions d’ús 
En tots els camins de la xarxa, es considera prioritària la mobilitat del peató, bicicleta i animals 
de muntura. No obstant, en els camins primaris es permet el pas de vehicles motoritzats, 
restringint la velocitat a 50 km/h en recorreguts transversals i 20 km/h en el recorregut 
longitudinal, en tant que als camins secundaris només es permet el pas de vehicles autoritzats 
per a tasques relacionades amb el manteniment de la xarxa, treballadors (p.e. agricultors i 
ramaders de l’àmbit), residents, i emergències, a una velocitat màxima de 10 km/h. 

4.6. Senyalització 
Es senyalitzaran els recorreguts, els punts d’interès i serveis amb cartells, que també tindran 

un manteniment periòdic. 
En els camins de la xarxa, es marcarà els recorreguts amb senyals pintades sobre elements 
del territori annexos al camí. A totes les interseccions es col·locaran pals indicadors de 
direccions i distàncies. Finalment, es senyalitzaran els punts d’interès mitjançant un cartell 
informatiu. 
En el camí principal longitudinal es col·locaran balises de fusta indicadores de distància cada 1 
kilòmetres.  

4.7. Espais complementaris de la xarxa 
La xarxa estarà equipada amb una sèrie d’espais: lavabos, zones de pícnic-barbacoa i zones 
d’acampada, sota una sèrie de condicions. S’haurà de reservar sòl públic per tal de situar 

aquests equipaments. Aquest sòl haurà de ser sòl públic i/o sòl en desús vinculat a una masia. 
Es situaran a prop dels camins principals i en encreuaments, a excepció de casos amb 
condicions favorables en camins secundaris.  
Els lavabos i les zones de pínic-barbacoa seran de màxim una hectàrea i es situaran cada una 
distància mínima de 3 kilòmetres. No hi hauran més de 5 zones d’acampada en tot l’àmbit. 
Atenent l’existència de masies amb diferents usos que són d’interès- equipaments, restauració 
i  oci- la xarxa de camins donarà accés i visibilitat a aquestes. 

4.8. Condicions específiques. Tram bosc 
Condicionament i manteniment 
S’ha d’esbrossar la zona de pas i entorn immediat, per tal de que cap massa vegetal 
obstaculitzi el pas i evitar incendis. S’ha de podar la vegetació per tal de que no suposi un 

obstacle al pas en altura, garantint una altura de pas lliure de 2,20 metres. 
L’enllumenat haurà de ser de tipus recorregut de poca intensitat, per tal de reduir contaminació 
lumínica. 

4.9. Condicions específiques. Tram agrari 
Traçat 
Assegurar la secció del camí per al pas de maquinaria d’ús agrícola i de transport de 

mercaderia de poc volum. 
Condicionament i manteniment 
Les tanques han de ser permeables a la vista per poder apreciar el paisatge agrícola. Tindran 
una altura màxima opaca de 50 centímetres. 

67



Espais complementaris 
Es permetrà la instal·lació de construccions lleugeres de màxim 15 metres quadrats per a la 
venda de producte del camp annex en àrees que compleixen les següents condicions: 
- Eixamplaments del camí respecte de l’ample mínim. 
- A l’interior de la propietat del camp agrari. 
- Encreuaments de camins. 
- Àrees de localització de serveis. 

4.10. Condicions específiques. Tram riera 
Traçat 
El camí ha de transcorre paral·lel a la riera i preferiblement per damunt del límit de la zona 
inundable. En cas de que això no sigui possible, es traçarà un camí alternatiu. 
Es crearan els passos necessaris per a creuar les rieres i torrents en qualsevol circumstància, 
permetent també el pas de vehicles. 
Condicionament i manteniment 
Poda i manteniment de la vegetació de riera. 
S’instal·laran mesures de seguretat per evitar caigudes a la riera, tipus tanca permeable a la 
vista, de 90 centímetres d’altura. 
S’efectuarà una neteja de la llera i el curs periòdicament. 
Senyalització 
Es senyalitzarà les zones amb risc d’inundabilitat i els camins alternatius mitjançant pals amb 
direccions i cartells. 
Espais complementaris 
S’habilitaran zones de pesca restringida a certes èpoques de l’any en eixamplaments del camí 

respecte de l’ample mínim annexes a la riera. S’habilitaran zones de bany allà on l’aigua 

transcorri més lentament, i on l’accés des del camí sigui segur. 

4.11. Condicions específiques. Tram prat 
Ús 
Es restringirà el pas a l’horari d’obertura dels golfs, proporcionant camins alternatius fora de 

l’horari de ús. 
Senyalització 
Es senyalitzarà l’horari d’ús del camí i  el camí alternatiu fora d’aquest horari, mitjançant pals 

amb direccions i cartells. 

4.12. Condicions específiques. Tram carretera amb natura 
Traçat 
Assegurar el pas del peató, bicicleta i animal de muntura amb unes franges de protecció 
respecte el vehicle rodat, clarament delimitades. Aquestes franges seran tractades en 
concordança amb l’entorn natural. 
Condicionament i manteniment 
Habilitar passos transversals amb característiques especials segons el tipus de intersecció:  
-A nivell: canvi de paviment, cota lleugerament elevada i assumible per un vehicle rodat, 
amplada corresponent a l’ample mínim del camí. Col·locar bandes de seguretat per reduir 

velocitat en certs punts. 
-Elevat i soterrat: s’ha de tindre en compte que les condicions d’aquests passos han de 
permetre el pas de la fauna juntament amb la mobilitat ja esmentada. 
Espais complementaris 
Situar parades d’autobús al llarg del tram, d’acord amb un estudi de mobilitat un cop 

instaurada la xarxa de camins. 
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4.13. Condicions específiques. Tram urbà 
Traçat 
Fer una vorera i un carril bici que tinguin una zona de protecció respecte el vehicle rodat. 

Condicionament i manteniment 
Habilitar passos transversals amb característiques especials segons el tipus de intersecció:  
-A nivell: amplada corresponent a l’ample mínim del camí. Col·locar bandes de seguretat per 

reduir velocitat en certs punts. 
-Elevat i soterrat: tindran les mateixes característiques que en el punt 4.12. 

Espais complementaris 
Situar parades d’autobús al llarg del tram, d’acord amb les condicions esmentades al punt 

4.12. 

4.14. Condicions específiques. Portes 
S’entén per portes tots aquells espais d’accés als diferents recorreguts de la xarxa que 
compleixen unes garanties d’accessibilitat i visibilitat, i que corresponen als extrems dels 

diferents recorreguts. 

Les portes compliran els següents trets: 
- Estaran pròximes a alguna parada de transport existent o nova (p.e. parada d’autobús i 

ferrocarril).  
- S’habilitarà un aparcament en quan hi hagi una reserva de sòl públic adequada per a aquest 

ús. 
- Es dotaran d’un sistema d’intercanvi de mobilitat a bicicleta de tipus lloguer. 
- Es connectaran a un espai lliure de parc urbà, quan sigui possible, a través d’un itinerari 

senyalitzat amb pals amb direccions. 
- Tindran un punt d’informació als recorreguts principals, consistent en una construcció 
lleugera de màxim 4 metres quadrats. 
- Hi haurà senyalització en tots els recorreguts, mitjançant cartells amb mapes. 
- Hi haurà un tractament d’entorn i paviment de transició entre el tram urbà i els trams del 
connector. 
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