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4 INTRODUCCIÓ 

 

1 INTRODUCCIÓ 

L’empresa ACC Assessors Ambientals de Catalunya S.L., realitza el present 
Document inicial estratègic 1  per tal d’avaluar les possibles repercussions 
ambientals que es podrien derivar de l’aprovació i desplegament del Pla 
d’ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Canovelles (Vallès 
oriental). 

El DIE pretén prevenir els impactes previstos i definir una estratègia de 
desenvolupament sostenible del POUM de Canovelles, que queda circumscrit 
dins l’àmbit del seu terme municipal i integrar des de bon principi un seguit de 
criteris i objectius ambientals en la documentació del pla. Aquest DIE és part 
de la documentació necessària per a completar la tramitació del POUM. 

FONAMENTS DE DRET 

La disposició final 11ª de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a 
les Comunitats Autònomes un cop transcorregut un any des de la seva 
entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició transitòria 1ª concreta que la 
llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació ambiental estratègica 
dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor. 

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
recull el marc normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i 
programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient aprovats 
per l’Administració o pel Govern, pels ens locals i pel Parlament, d’aplicació en 
tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal.  

L’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, disposa que l’avaluació ambiental del planejament urbanístic que hi 
estigui sotmès s’integra en el procediment d’elaboració dels plans urbanístics. 
Aquesta integració es regeix per aquest precepte, per la disposició transitòria 
divuitena del Decret legislatiu esmentat, i per l’article 115 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, en allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal en matèria 
d’avaluació ambiental. 

A continuació es presenta l’esquema legal aplicable en el marc de l’avaluació 
ambiental estratègica d’acord amb el document de novetats legals elaborat 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

 

                                          

1 En endavant ens hi referirem amb el nom de DIE. 
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Pel que fa a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920 de 
24.7.2015), cal destacar, des del punt de vista de l’AAE: 

1. Disposició addicional vuitena (DA 8a). 

Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013: 

 Pel que fa a la denominació de procediments, documents i actes 
administratius que se’n deriven. 

 Pel que fa a terminis. 
 Pel que fa a resolució de discrepàncies (atribució de competències). 
 Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic 

(supòsits). 
 Preceptes no aplicables de la Llei 6/2009.  
 Vigència de la Llei 6/2009. 

2. Disposició transitòria primera (DT1a). 

 Règim dels procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta lle.i 

3. Disposició final quarta (DF 4a). 

 Entrada en vigor de les regles de la disposició addicional vuitena. 

Disposició addicional vuitena 

1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda 
a la Llei de l’Estat  21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han 
d’aplicar les prescripcions de la  Llei 6/2009 que no contradiguin la dita 
normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present disposició. 
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7. Preceptes no aplicables de la Llei 6/2009. 

 les lletres c) i d) de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 7. 
 les lletres c) i d), i la lletra e) pel que fa a la referència a les lletres c) i d), 

de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8. 
 l’apartat 2 de l’annex 1. 

8. Vigència de la Llei 6/2009. 

Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de 
l’entrada en vigor de la Llei 16/2015 es regeixen per les prescripcions de la 
Llei 6/2009 en allò que no contradigui la normativa bàsica continguda en la 
Llei de l’Estat 21/2013 i en la resta per les prescripcions d’aquesta normativa 
bàsica. 

Pel que fa al procediment al que s’ha de sotmetre el POUM objecte de la 
present AAE, aquest es detalla al següent esquema elaborat per la DTES: 

 

1.1 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

A més de presentar els plans i programes que poden tenir alguna influència 
sobre el Pla objecte del present document, en aquest apartat es pretén també 
presentar les principals determinacions dels plans territorials i urbanístics que 
són d’aplicació a l’àmbit estudiat. Així es pararà especial atenció a les 
determinacions de: 

 El Pla General d’Ordenació  (POUM). 
 El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). 
 Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
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1.1.1 PLANEJAMENT GENERAL 

A Canovelles és vigent el PGOU aprovat el 27 de juny de 1984 i publicat el 3 
d’octubre del mateix any i les seves modificacions (sumen un total de 19). El 
Text Refós de les Normes Urbanístiques va ser aprovat a l’abril i publicat el 
juliol de 2007, havent-s’hi aprovat i publicat una única modificació amb 
posterioritat. 

 Sistema de comunicacions: La proposta es centrava en la millora de les 
comunicacions internes del municipi, però contemplant les evidents 
vinculacions amb els municipis del voltant, especialment Granollers. 

 Sistema d’espais lliures: El PGOU no plantejava la planificació dels espais 
lliures més enllà de l’acompliment de la ràtio de 5m2/habitant que establia 
el Reglament de Planejament. Preveia un total de 8,33 Ha de parcs públics: 
4 Ha a l’est de Can Duran i 0,7 Ha al centre de la Barriada Nova (tots dos 
espais ja eren plantejats per les Normes Subsidiàries de 1980), i un tercer 
de 3,6 Ha al sud de la Barriada Nova, que també serviria a Granollers. 

 Sistema d’equipaments: En aquest apartat, el Pla General del 84 adopta la 
proposta de l’Avanç (que era una proposta supramunicipal), i per tant es 
basa en les necessitats establertes pel conjunt dels tres municipis, que 
prioritzaven els equipaments educatius. 

 Sòl urbà: El PGOU de 1984 definia quatre claus de qualificació urbanística, i 
catorze àrees especials, que al Text Refós de 2007 es van ampliar a cinc i 
vint-i-tres respectivament. Les Normes Urbanístiques vigents defineixen els 
paràmetres de les claus urbanístiques en els Capítols Tercer al Sisè: 

o Clau I (a en el text de 1984 i en la revisió de 1996): Zona 
Residencial en Illa Tancada. Objectiu: conservació de les 
característiques morfològiques del teixit, admetent la modernització 
de les edificacions i la introducció d’equipaments en el teixit. 

o Clau III (c en 1984, 1996): Zona Residencial Unifamiliar (aïllada). 
Objectiu: manteniment de les característiques de parcel·lació i 
edificació existents. 

o Clau IIIb (clau afegida en el text de 2007): Zona Residencial 
Unifamiliar en Filera. 

o Clau IV (d al 1984, 1996): Zona Industrial d’Edificació Aïllada. 
Objectiu: manteniment de les característiques de parcel·lació i 
edificació existents. 

o Clau V (e al 1984, 1996): Zona de Conservació de Polígons 
Residencials. Objectiu: conservació de les actuals estructures, 
permetent replantejar espais lliures, equipaments i vialitat. 

El PGOU de 1984 contemplava un total de catorze àmbits d’actuació en sòl 
urbà, nombre que a la revisió de 1996 s’ampliava a vint-i-dos, i que 
finalment seria de vint-i-tres en el text refós de 2007. 

 Sòl urbanitzable: El PGOU de 1984 definia quatre sectors de Sòl 
Urbanitzable Programat: A (Canovelles Centre, subdividit en cinc polígons: 
A, B, C, D i E); B (Can Palots); C (definia tres polígons: C-1, C-2 i C-3); i D 
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(Can Galobardes). En Sòl Urbanitzable No Programat determinava els 
àmbits de dos sectors residencials: Z (amb dos polígons, Can Xarlet i Can 
Ferran); i Y (Can Gurgui). La Revisió de 1996 modificava aquest aspecte en 
quant al sector Z, que passà a ser un sector en Sòl Urbanitzable 
Programat. 

GRAU DE DESENVOLUPAMENT DELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

Els àmbits en sòl urbà, siguin d’ordenació directa o derivada, presenten un 
grau de desenvolupament alt, independentment de que s’hagin edificat o no 
(El potencial latent). 

Els àmbits no desenvolupats corresponen, en bona part, a la incidència que va 
tenir l’execució de la Ronda Nord de Granollers i el fet de que el planejament 
no es va adaptar ni modificar en coherència.  

Així, resten per desenvolupar i caldrà replantejar: la UA 20 (Mafesa), el PE 06 
(Can Café) i el PE 07 (Nucli Antic), així com el sector de sòl urbanitzable Y 
(Can Gurgui), tot i que es va aprovar una Modificació del PGOU el 2004 i que 
es troba urbanitzat i amb un nivell important de consolidació. 

Altres àmbits no desenvolupats són els que se situen a la franja de contacte 
amb Granollers, especialment el PE 13, però també la UA 09 i el sector C3 i la 
UA 21.  

Els sectors de sòl urbanitzable també presenten un alt grau de 
desenvolupament, excepte el Sector discontinu C (del qual s’ha presentat el 
text refós de la MPGOU), i que dins el qual cal destacar la importància 
estratègica del subsector C3, el desenvolupament del qual resoldria 
importants problemes de discontinuïtats viàries. 

En el cas del sector Z, també discontinu, cal destacar les obres pendents de 
realitzar, especialment el pas sota el ferrocarril i la zona verda, els projectes 
dels quals ja són en procés de redacció. 

La UA 16 (Tibel-Bellulla), malgrat l’alt nivell de consolidació, és encara 
pendent d’acabar la reparcel·lació i la urbanització, essent un àmbit 
d’oportunitat per millorar la continuïtat viària. 

Potencial latent 

El planejament vigent actualment encara disposa d’un cert potencial, sobretot 
en matèria d’habitatges, en tant que el sòl industrial es troba pràcticament 
consolidat. 

Tal com l’equip redactor del Pla detalla a la memòria del Pla (Capítol 3 “El 
Planejament vigent”), el total d’habitatges que encara es poden construir 
segons el planejament vigent és de 712 habitatges, nombre que suposa un 
11,2% respecte als habitatges existents el 2012 (6.343 segons dades 
Idescat). Tanmateix, aquesta dada cal matisar-la en dos aspectes: El primer, 
diferenciant els unifamiliars dels plurifamiliars i, dins aquesta diferenciació, els 
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que són en situació de llicència directa dels que corresponen a àmbits no 
desenvolupats.  Així tenim: 

 Habitatges plurifamiliars amb llicència directa: 109 habitatges. 
 Habitatges plurifamiliars en àmbits no desenvolupats: 239 habitatges.   
 Habitatges unifamiliars aïllats amb llicència directa: 166 habitatges. 
 Habitatges unifamiliars en àmbits no desenvolupats: 198 habitatges. 

La situació de les dues tipologies d’habitatge respon clarament a la forma de 
creixement del municipi: A l’oest de Canovelles la tipologia unifamiliar, a l’est 
la plurifamiliar, ocupant una superfície de sòl molt inferior i amb un potencial 
també inferior, malgrat que en aquest moment és la tipologia més 
demandada i la que pot ser objecte d’algun tipus de protecció pública. 

Taula 1: Resum del potencial d’habitatges del planejament vigent. Font: Equip redactor. 
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Ordenació directa 78 hg 

Àmbits executats amb edificacions pendents 

ED 12 10 hg 

UA 13 2 hg 

UA 15 1 hg 

UA 16 10 hg 

UA 17 1 hg 

UA 23 8 hg 

Sector Y (s/PP) 56 hg 

88 hg 

Àmbits no desenvolupats 

UA 19 2 hg 

UA 21 (sup/parc. mín) 16 hg 

Sector C* 180 hg 

198 hg 

Total en edificació aïllada: 364 hg 
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 Ordenació directa 51 hg 

Àmbits executats amb edificacions pendents 

UA 01 5 hg 

Sector B 20 hg 

Sector Z 33 hg 

58 hg 

Àmbits no desenvolupats 

PMU 02 38 hg 

ED 09 32 hg 

ED 10 37 hg 

Ca la Piua 132 hg 

239 hg 
Total en edificació plurifamiliars: 348 hg 

*Sector C s/MP no aprovada 258 hg 

TOTAL possibles habitatges 712 hg 

*Habitatges existents segons IDESCAT al 2012: 6343 hg 

*Població segons dades IDESCAT al 2014: 15954 

Les zones que formen part del sòl urbà i urbanitzable es concentren a l’est de 
la C-17. De la superposició de capes entre el planejament vigent i els hàbitats 
d’interès comunitari (se’n presenta un descripció més detallada en apartats 
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posteriors d’aquest document) s’observa que, la majoria d’HIC es situen sòls 
no urbanitzables. A les zones més properes al sòl urbà els HICs es situen a les 
lleres de les rieres i els cursos fluvials municipals 

Il·lustració 1: Planejament municipal vigent i HICs. Font: MUC i DTES. 

 
 

Hi ha diversos punts dins la cartografia dels HICs on s’hi observen zones que 
formen part del procés urbanitzador. En aquestes zones seran d’especial 
rellevància les estratègies que el POUM pugui proposar per a assegurar la 
compatibilitat d’aquest zones construïdes amb la viabilitat ecològica dels HICs 
identificats (proposant les mesures correctores o compensatòries pertinents).  

Aquestes zones són les que es poden observar a les següents tres imatges de 
detall: 

Il·lustració 2: Imatges de detall: Font: Equip redactor. 
 

 

Bosc de Can Sabater         Can Marquès                       Can Duran 
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Amb tot les determinacions del planejament vigent incloent-hi totes les 
modificacions patides, es presenta en la següent il·lustració elaborada per 
l’equip redactor del Pla: 

Il·lustració 3: Planejament vigent: Font: Equip redactor. 

 

 

1.1.2 PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament 
el Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010). 
Aquest és el planejament territorial de referència. 

Pel que fa al sistema d’assentaments, per al nucli urbà de Canovelles, 
especialment a la zona de la barriada nova se li atorga una estratègia de 
Centre urbà tot situant-lo en una àrea urbana continua intermunicipal amb 
Granollers. La zona situada a l’oest de l’avinguda de Canovelles s’inclou dins 
les àrees especialitzades (residencials). La zona industrial consolidada s’inclou 
dins les àrees d’expansió urbana d’interès metropolità.  

El PTMB atorga una estratègia de manteniment del caràcter rural a la zona de 
Can Cuana. D’altra banda el municipi de Canovelles es situa dins una Àrea 
nodal de desenvolupament nodal. 
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Il·lustració 4: Sistema urbà. Estratègies urbanes. Font: PTMB.

  
 

Pel que fa al sistema d’espais oberts: La delimitació d’espais oberts a 
l’àmbit metropolità ha buscat el pas d’uns espais que disposaven d’un grau 
divers de protecció jurídica però que no tenien necessàriament una continuïtat 
física a un sistema d’espais oberts. És a dir, persegueix l’estructuració i 
compleció de les diverses unitats existents per tal de dotar-les de coherència, 
robustesa i capacitat d’assolir les funcions assignades a un sistema d’espais 
oberts.  

L’estructura resultant esdevé un sistema articulat d’espais oberts que permet 
assolir els tres objectius plantejats inicialment com a comuns al Programa de 
Planejament Territorial: 

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

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

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

El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel 
planejament urbanístic en el moment de l’aprovació del Pla i és considerat un 
component fonamental de l’ordenació del territori. Mitjançant el sistema 
d’espais oberts, el PTMB assenyala les parts del territori que han de ser 
preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin 
afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i 
econòmics, sense perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en les 
circumstàncies i condicions que aquestes normes estableixen. Es distingeixen 
tres tipus bàsics d’espais segons les seves característiques i el nivell de 
protecció proposat.  
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A Canovelles els espais oberts ocupen de forma majoritària el T.M. A l’àmbit 
situat a l’oest de la C-17 es delimiten els terrenys amb més valor des del punt 
de vista ambiental definits dins la categoria dels espais de protecció especial. 
Els sòls no urbanitzables situats a l’est de la C-17 (i al nord del nucli urbà) es 
delimiten sota una categoria de menor protecció, els espais de protecció 
preventiva.  

Destaca pel nivell de protecció (supramunicipal) la llera del riu congost que 
també forma part dels espais de protecció especial i a més presenta l’únic 
àmbit amb interès connector (a l’escala corresponent al PTMB) que es el curs 
fluvial del Congost (Besòs).  

Il·lustració 5: Espais oberts (proposta). Font: PTMB. 

  

Pel que fa als valors observats del sòl no urbanitzable, d’acord amb el PTMB a 
Canovelles hi destaca: 

 Una zona d’interès per al fauna, situada al quadrant nord-oest del T.M. 
definida com a ambient de conreus.  

 La majoria de zones boscoses a l’oest de la C-17 i les zones boscoses al 
voltant del torrent del Fangas, i al límit oest del polígon industrial, es situen 
dins les zones d’interès per flora i vegetació.  Aquestes dues ultimes zones 
boscoses de tipus lineal nord-sud penetren dins els límits de la proposta de 
sòl urbà que es planteja en l’alternativa d’ordenació escollida (vegeu 
apartats posteriors d’aquest mateix document), ambdues zones s’han 
inclòs dins l’estructura dels espais lliures amb l’objectiu de mantenir-ne 
intactes els valors ambientals i permetre així el manteniment de la seva 
funcionalitat ecològica.  
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 Per últim es delimita una petita àrea d’interès agrícola, a l’oest de la C-17 
prop del torrent de Can Canyelles, es tracta d’un camp de fruiterars 
llenyosos.  

Tot plegat es pot veure a la següent il·lustració 

Il·lustració 6: Valors ambinentals del sòl no urbanitzable. Font: PTMB. 

 

1.1.3 CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA REGIÓ METROPOLITANA 
DE BARCELONA 

Canovelles es troba dins l’àmbit del Catàleg de paisatge de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, elaborat per l'Observatori del Paisatge, aprovat 
definitivament l'11 de desembre de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015). 

D’acord amb el mapa d’unitats del paisatge. El T.M. de Canovelles, es situa a 
la unitat paisatgística denominada “Plana del Vallès” concretament a una zona 
força central de la mateixa.  

Les principals característiques paisatgístiques de la unitat on es situa el 
conjunt del T.M. de Canovelles són: 

 Relleu globalment planer marcat per la successió ondulada de valls i suaus 
careners disposats de forma paral·lela. Per aquestes valls de la plana 
vallesana passen els principals cursos tributaris del Besòs: Ripoll, riera de 
Caldes, Tenes, etc. 

 La coberta forestal, fonamentalment pinedes i alzinars, es troba arraconada 
a determinats careners o en àmbits territorials concrets com ara Colobrers-
riu Tort o l’entorn de Palaudàries. 
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 Els usos del sòl principals són els camps de conreu –fonamentalment de 
secà- i els espais urbanitzats (zones residencials, infraestructures, etc.), 
ambdós amb un recobriment superficial equiparable. Aquest «equilibri» es 
produeix mitjançant un patró característic: els camps i boscos han quedat 
confinats als espais careners, mentre que les zones urbanitzades es 
localitzen als fons de vall. D’aquesta distribució en resulta una disposició 
del paisatge en faixes paral·leles urbanitzades i no urbanitzades. 

 Els creixements residencials i industrials de les darreres dècades, estan 
associats a un sistema d’infraestructures que pivota sobretot en la B-30-
AP-7, vial que segueix el traçat de la Via Augusta romana, així com en els 
eixos perpendiculars establerts a les principals valls tributàries del Besòs. 

 
Il·lustració 7: Unitats del paisatge. Font: Observatori del paisatge. 

 

Pel que fa als principals valors paisatgístics de la unitat cal destacar: 

 El relleu ondulat, la successió de franges de careners i valls. 
 El mosaic agroforestal vallesà. 
 Les conegudes com a «Vies Verdes del Vallès» (VVV), és a dir, les àrees 

majoritàriament de carena que presenten una aparença forestal o rural. 
L’espai agrari de Gallecs és un àmbit notable i popularment molt reivindicat 
dins d’aquestes VVV. 

 El riu Besòs i els seus afluents, amb llurs boscos de ribera. 
 Les masies de la plana vallesana. 
 El sistema de castells, torres i fortificacions. 
 Les esglésies visigòtiques de Terrassa. 
 Les primeres granges lleteres del Vallès: la torre Viader (Cardedeu) o la 

granja Soldevila (Santa Perpètua de Mogoda). 
 Conjunts industrials de Sabadell i Terrassa i els seus nuclis antics, així com 

el de Granollers. 
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 Poblacions d’estiueig, amb torres modernistes: Cardedeu, Llinars, la 
Garriga, etc. 

Es presenten a continuació els objectius paisatgístics, definits pel catàleg, 
que poden tenir alguna afecció sobre el planejament avaluat. 

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

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

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

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

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

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

 Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més 
rellevants i permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de 
la Plana del Vallès. 

Pel que fa als criteris i les accions previstes, cal destacar les següents: 

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

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

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

 17.20. Promoure actuacions de millora paisatgística en els accessos als 
nuclis de població. 

 17.21. Facilitar el lleure públic de proximitat, ordenat i estructurat, sense 
malmetre els paisatges dels rodals. En aquest sentit, cal impulsar la creació 



 

INTRODUCCIÓ 17 

 

de camins per a vianants i per a bicicletes que uneixin els centres urbans i 
travessin els espais oberts. 

 17.22. Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, etc.) en 
projectes de parcs periurbans i tenir en compte en el disseny el paisatge 
forestal propi del Vallès 

 17.23. Impulsar el manteniment dels conjunts d’horts urbans en sòls 
públics, sempre i quan estiguin correctament gestionats i regulats, per 
exemple seguint el model de l’Ajuntament de Sabadell o Terrassa, entre 
d’altres. En cap cas aquests horts s’han de fer ocupant espais agraris en 
actiu a càrrec de pagesos o el domini públic de les lleres dels rius 

 17.24. Revegetar i naturalitzar les lleres dels rius de la conca del Besòs, en 
especial els trams baixos. 

 17.25. Impulsar la restauració d’entorns degradats, com ara antigues 
extraccions d’àrids abandonades o abocadors clandestins. 

 17.26. Impulsar mesures per reduir l’impacte sobre el paisatge de les 
infraestructures que creuen l’àmbit (TAV, AP-7 i C-58 entre d’altres). 

 17.27. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors 
accessibles a peu o en vehicle, on la percepció i interacció amb el paisatge 
és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn miradors i camins 
existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions necessàries 
de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per facilitar la 
percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. Són els 
miradors de la Barata de Sant Quirze del Vallès, el turó de Sant Pau, les 
Tres Creus de Montmeló i el turó de Montcada, i els itineraris paisatgístics a 
peu i motoritzats definits a l’apartat de principals rutes i punts d’observació 
i gaudi del paisatge d’aquesta unitat. 

 17.28. Senyalitzar de manera homogènia els senders que segueixin les 
diferents Vies Verdes del Vallès (VVV) com a estratègia per mantenir-ne la 
continuïtat paisatgística i afavorir el lleure i l’ús ciutadà. Connectar el sòl 
urbà amb el sòl no urbanitzable de Canovelles, definint passos al 
llarg de la C-17, el principal element pertorbador de la 
connectivitat, tant natural com humana.  

1.2 PRINCIPIS DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

Els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible són: 

 Compactació i optimització del sòl urbà existent. 

És important que es prioritzi un creixement urbà agrupat, un creixement urbà 
que vagi en detriment de l’expansió urbana de forma extensiva, és a dir, es 
tracta de propiciar un entorn urbà compacte i amb una bona diversitat d’usos. 

És important potenciar la renovació i rehabilitació d’àrees urbanes obsoletes i 
la dotació d’equipaments en el sòl urbà consolidat.  
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Cal adoptar densitats raonablement elevades que, sense caure en la 
congestió, permetin tipologies urbanes més eficients i fomentin una riquesa i 
diversitat més grans en les relacions socials i econòmiques. 

 Cohesió social i millora de les condicions de vida de la població. 

La previsió de nous creixements urbans i la millora dels existents, junt amb la 
millora dels equipaments i espais públics han de garantir assolir el llindar de 
qualitat de vida i fomentar la cohesió social enfront del risc de segregació 
social, davant la separació dels ciutadans sobre el territori en funció de la 
seva capacitat d’accés a l’habitatge o davant els perills de la formació de 
“guetos”. 

 Cercar fórmules que permetin la flexibilitat i la mixticitat dels usos 
del sòl. 

Potenciar, sempre que sigui compatible, la mixticitat i la barreja de sòl 
residencial, activitats econòmiques i equipaments i serveis, amb l’objectiu de 
millorar l’accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes als serveis bàsics de la 
ciutat. 

 Foment de la construcció sostenible que fomenti l’estalvi i l’ús 
eficient dels recursos naturals. 

Dotar les noves àrees urbanitzables amb els sistemes adients d’urbanització 
(xarxes separatives de clavegueram, soterrament de bona part dels serveis i 
infraestructures, dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, l’enllumenat públic 
amb sistemes d’estalvi energètic o la utilització de sistemes ecològicament 
sostenibles).  

De manera complementària caldria disposar dels instruments normatius per 
tal d’afavorir la construcció sostenible, així com l’ús d’energies alternatives, 
sistemes passius,..., pels habitatges, tant de nova promoció com en la 
remodelació dels existents. 

 Prevenció de riscos naturals i tecnològics  

Considerar les àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl (zones 
inundables, inestables, amb risc d’incendi,...) i regular de forma acurada la 
implantació d’activitats de risc. 

 Reducció i valorització dels residus.  

Fomentar la reutilització i reduir l’abocament de residus mitjançant la 
promoció de la deixalleria i els sistemes de recollida selectiva.  

Contemplar les millors alternatives de contenidorització selectiva (àrees de 
vorera i àrees d’aportació) considerant el soterrament de contenidors i la 
informatització de la recollida. Preveure la generació i la gestió de residus de 
la construcció i la demolició, tant restes d’obra com terres d’excavació.  

Aquest residus s’hauran de tractar correctament mitjançant gestors 
autoritzats, ja siguin plantes de reciclatge o dipòsits controlats de runes, 
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excepte aquells materials (terres) que es puguin utilitzar en altres obres 
(rebliment de carreteres...), tot això seguint les directrius establertes per la 
legislació vigent. 

 Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació.  

Establir, o proposar, normatives encaminades a reduir la contaminació 
produïda per les activitats, siguin industrials i del sector terciari, com també i 
especialment de les activitats ramaderes. 

 Millora de la mobilitat 

Afavorir les condicions objectives per incentivar l’autocontenció i 
l’autosuficiència, tot disminuint els recorreguts de mobilitat obligada. 

Amb això és important garantir la mobilitat, amb especial atenció a les 
persones amb mobilitat reduïda, fonamentada en el transport públic 
mitjançant un correcte disseny dels sistemes d’assentaments i una correcta 
integració dels espais de transport i de la logística en la matriu territorial i 
urbana que minimitzi l’impacte ambiental per fragmentació i/o ocupació del 
sòl. 

 Permeabilització i desfragmentació del territori 

És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en 
conseqüència la connectivitat dels espais lliures, evitar la formació de barreres 
i prevenir els processos de fragmentació de teixits i paisatges rurals. 

 Conservació de la biodiversitat i el patrimoni en general 

És important garantir la conservació en xarxes d’espais d’interès natural, de 
mostres suficients i ecològicament viables d’ecosistemes, hàbitats i espècies i 
els àmbits de connexió per a la dispersió d’espècies i altres elements del 
patrimoni natural d’interès geològic, paisatgístic, ... així com el patrimoni 
cultural civil i religiós. També és important introduir el concepte de 
biodiversitat en la planificació i el tractament dels espais lliures urbans. 

 Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels 
ambients rurals i Urbans 

Cal fixar objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge 
presents en el territori i protegir les unitats més excepcionals i que donen 
identitat al municipi. 
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2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

L’objectiu del present apartat és el d’oferir una visió holística; això és: global, 
sintètica i integrada dels principals requeriments ambientals que cal tenir en 
compte a l’hora de proposar una ordenació per a l’àmbit objecte d’avaluació 
ambiental. 

2.1 PERFIL AMBIENTAL DE L’ÀMBIT ESTUDIAT 

A més d’analitzar punt per punt a través de diversos subapartats els elements 
definidors del perfil ambiental municipal, al final d’aquest apartat es 
presentaran tant l’anàlisi de la vulnerabilitat ambiental, com el plànol de 
sensibilitat ambiental on es provarà de presentar de forma integrada els 
valors ambientals més importants de l’àmbit estudiat. A partir de l’anàlisi 
elaborat en el present apartat, es procedirà a determinar el objectius 
ambientals clau que s’hauran de tenir en compte en el desenvolupament del 
planejament. 

2.1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT 

El municipi de Canovelles amb una població (2014) de 15.954 habitants i amb 
una alçada de 175 m.s.n.m. està situat a l’àmbit de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, una zona fortament urbanitzada.  

Il·lustració 8: Situació i emmarcament. Font: ICGC. 
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El municipi es troba a la vall mitjana del riu Congost, amb una extensió de 
6,76 quilòmetres quadrats. Amb Granollers, la capital de la comarca i un dels 
pols urbans importants es comparteix trama urbana a l’àmbit de la barriada 
nova –que concentra la major part de la població del municipi-, que queda 
segmentada del nucli de Canovelles per la línia del Ferrocarril (Barcelona–
Puigcerdà). 

2.1.2 ESTRUCTURA 

Les zones urbanes residencials es situen al sud est del municipi i al nord est 
municipal s’hi situen els sòls industrials. Les àrees no urbanes ocupen 
aproximadament dos terços del total del T.M concentrades al oest i al nord del 
mateix. De forma sintètica, el sòl no urbanitzable presenta una continuïtat 
potencial elevada però tanmateix ha de fer front al trencament que suposa la 
carretera C-17 que discorre pel T.M. de nord a sud. 

Il·lustració 9: Ortofoto. Font: ICGC. 
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CLIMATOLOGIA I CANVI CLIMÀTIC 

El clima vallesà és mediterrani subhumit, amb tendència a continental. Tot i 
que les temperatures mitjanes són força similars a les d’altres zones de la 
Regió Metropolitana –majoritàriament entre 14 i 15 ºC de mitjana anual-, els 
hiverns tendeixen a ser més freds i els estius més calorosos que a la franja 
litoral, de manera que el clima hi és més extrem. De fet, mentre que 
l’amplitud tèrmica anual a la costa és en gairebé totes les localitats de menys 
de 15ºC, al Vallès supera sempre els 16ºC.  

Les precipitacions es distribueixen entre els menys de 600 mm (al fons de la 
vall del Besòs) i els 700 mm al recer del Montseny, cap al Baix Montseny. Així, 
per exemple, les precipitacions mitjanes de Sabadell i Granollers són, 
respectivament, 635 i 629 mm.  

Convé destacar un fenomen meteorològic que, dins del conjunt metropolità, 
es pot considerar com a específicament vallesà: les inversions tèrmiques que 
sovint afecten les parts més enclotades del Vallès (sobretot les valls del Besòs 
i de la Tordera), i que donen lloc a boires potents que de vegades tenen una 
certa persistència. Aquestes boires solen formar-se sobretot durant l’estació 
hivernal. 

Impacte previsible del canvi climàtic a la zona  

El marc del problema del canvi climàtic és global però, en canvi, els impactes i 
les eventuals accions d’adaptació són diferents per a cada territori. 

De les conclusions (que poden afectar la zona estudiada) de la diagnosi 
presentada a l’Estratègia Catalana Contra el Canvi climàtic se'n desprèn: 

- Augment significatiu i robust de la temperatura, del nombre de mesos 
càlids i secs o molt secs i disminució dels mesos freds.  

- Les tendències projectades en precipitació no són tan robustes, però es  
projecta una reducció mitjana de l’aportació de cabal als nostres rius 
que a llarg termini (2071-2100) podria arribar a ser entre el 16 al 
34%. 

- Disminució de la velocitat del vent amb un major rang de variabilitat.  
- Tendència estadísticament significativa, a totes les fondàries, de 

l’augment de la temperatura de l’aigua del mar observada des de 1973 
(l’Estartit).  

- Pel que fa als territoris de Catalunya més vulnerables als impactes del 
canvi climàtic, la diagnosi apunta que el Pirineu i el litoral, i dins 
aquest àmbit especialment el delta de l’Ebre, són les àrees 
geogràfiques que presenten una major vulnerabilitat. 

- Pel que fa als sectors i sistemes més vulnerables als impactes 
climàtics, la diagnosi determina que els principals sectors i sistemes 
més vulnerables al canvi climàtic a Catalunya són (Es detallen només 
aquells que poden tenir afecció al T.M. de Canovelles): 
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Aigua: És el sistema més vulnerable als impactes climàtics observats i futurs 
a Catalunya. De les afectacions sobre l’aigua i la seva gestió en depenen 
molts dels impactes derivats sobre altres sectors i sistemes.  La diagnosi 
tècnica efectuada apunta clarament a la disminució de la disponibilitat 
d’aigua, les seves alteracions fisicoquímiques i les alteracions en masses 
d’aigua subterrànies així com en els règims estacionals.  

Agricultura i ramaderia: Sector molt vulnerable als impactes climàtics  ja 
observats i futurs sobre la producció agrícola de cereals, fruita dolça, oliveres 
o vinya. La menor disponibilitat d’aigua aconsella l’adaptació de les polítiques 
agràries cap a l’impuls de productes pròxims (hortes en  zona costanera) i 
d’alta qualitat (com la vinya i l’olivera).  

Biodiversitat: Sistema molt vulnerable per les afectacions ja  observades en 
els canvis fenològics, migracions i composició d’espècies i canvis funcionals.  

Boscos (gestió forestal): Sistema molt vulnerable amb afectacions ja  
observades com els canvis en la distribució de les espècies, la major aridesa i 
erosió de sòls i l’augment del risc d’incendis forestals.  

Mobilitat i infraestructures de transport: Sistema molt vulnerable als 
impactes climàtics associats a fenòmens meteorològics extrems. Les 
afectacions sobre el transport viari, ferroviari o sobre les infraestructures 
costaneres comporten importants implicacions econòmiques i socials.  

Alhora, i tenint en compte les infraestructures de comunicació al municipi de 
Canovelles, els efectes del canvi climàtic previstos a les infraestructures i el 
medi urbà, aconsellen la revisió dels criteris de disseny davant d’un possible 
augment de la freqüència de fenòmens meteorològics extrems (com pluges 
torrencials), tant pel que pugui suposar el manteniment i les tècniques 
constructives com pel risc que pugui comportar l’efecte barrera per a la lliure 
circulació de les aigües superficials. Pel que fa a les xarxes pluvials, que 
actualment es dimensionen per esdeveniments amb períodes de retorn petit 
(de l’ordre de deu anys), s’hauria de considerar la possibilitat que es produís 
un augment considerable del risc d’inundació i que, per tant, calgués ampliar-
ne la capacitat i condicionar les àrees inundables com a sistemes de laminació 
de grans avingudes. 

Quan als recursos hídrics, caldrà estimar els efectes considerant les possibles 
tendències que experimentarà la meteorologia a la conca mediterrània: 
augment de les temperatures, manteniment o lleugera disminució de la 
precipitació i increment dels episodis extrems (aiguats). La repercussió 
d’aquests canvis sobre la dinàmica hidrològica és complexa, però a grans trets 
podria comportar una augment important de l’evapotranspiració, una 
disminució de la recàrrega dels aqüífers i, exceptuant els episodis extrems, 
una reducció del cabal dels rius. Finalment, lligat amb l’anterior, les 
afectacions lligades a l’agricultura i la silvicultura al municipi aniran lligades a 
la disminució de la disponibilitat d’aigua amb l’augment de l’evapotranspiració 
amb les temperatures i la possible reducció de les pluges. Alhora, els canvis 



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CANOVELLES 

24 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

 

en les variables climàtiques podrien afectar la productivitat dels conreus i els 
riscos meteorològics als quals estan sotmesos. 

ALTIMETRIA 

Les altituds al T.M de Canovelles oscil·len entre les altituds mínimes a la llera 
del Congost al voltant dels 160 metres sobre el nivell del mar i les zones més 
elevades situades al centre del T.M. i que arriben a un màxim de 278,83 
metres.  

Els límits del sòl urbà inclouen àrees situades a tot el rang d’altituds descrit, 
les zones amb un desenvolupament urbà més compactat (i en alguns casos 
densificat) es situen als rangs d’altitud més baixos (al voltant dels 160 metres 
a la Barriada nova i la zona industrial. Mentre que les zones d’us residencial 
més dispers es situen més amunt (Can Duran i el centre urbà).  

Il·lustració 10: Altimetria. Font: ICGC. 

 

CLINOMETRIA 

L’orografia plana descrita més amunt també es tradueix en la distribució dels 
pendents. Els pendents de més del 20% es concentren a murs, marges, lleres 
dels cursos hídrics i d’algunes zones muntanyoses.  
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Il·lustració 11: Pendents. Font: ICGC. 

 

2.1.3 OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL 

L’àmbit no urbà de Canovelles està format per camps de conreu que ocupen 
aproximadament 2 terços del sòl no urbà del municipi i boscos d’escleròfil·les 
mediterrànies (alzinars i carrascars) que ocupen un terç del total del sòl no 
construït i coincideixen amb les zones muntanyoses, com la serra de Bellulla o 
la serra de Can Cuana. Tal com es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 12: Usos del sòl. Font: CREAF. 
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Els conreus herbacis que són la coberta més representada ocupa prop del 
27% del total del municipi, mentre que amb un 23,74% del total del municipi 
els sòls urbanitzats residencial compactes són la segona coberta més 
representada. Cal també tenir en compte el 12,05% que ocupen les zones 
industrial i el prop del 4% que ocupa el sòl residencial lax.  

Els boscos són la tercera coberta més representada i ocupen més del 16% del 
total del T.M. 

Els conreus llenyosos superen lleugerament l’1% del total.  

Taula 2: Usos del sòl. Font: CREAF. 

Cobertes del sòl 
Superfície 

(Ha) 
% respecte el total 

municipal 

Conreus herbacis (no arrossars)  179,56  26,97% 

Urbanitzat residencial compacte  158,06  23,74% 

Boscos densos (no de ribera)  110,25  16,56% 

Zones industrials i comercials  80,21  12,05% 

Urbanitzat residencial lax  26,42  3,97% 

Matollars  17,61  2,64% 

Prats i herbassars  15,59  2,34% 

Carreteres  11,16  1,68% 

Boscos densos de ribera  10,75  1,62% 

Zones verdes viàries  9,02  1,36% 

Granges  8,03  1,21% 

Zones verdes urbanes  7,93  1,19% 

Autopistes i autovies  7,49  1,13% 

Conreus llenyosos (no vinyes)  6,76  1,02% 

Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps 
de golf) 

5,63  0,85% 

Sòls nus forestals  2,78  0,42% 

Plantacions de pollancres  2,27  0,34% 

Vies de ferrocarril  2,14  0,32% 

Conreus abandonats ‐ prats  1,44  0,22% 

Cementiris  0,45  0,07% 

Prats i herbassars ‐ Boscos tallats arreu  0,41  0,06% 

Boscos clars (no de ribera)  0,36  0,05% 

Zones d'extracció minera  0,33  0,05% 

Rius  0,33  0,05% 

Matollars ‐ Boscos tallats arreu  0,19  0,03% 

Vinyes  0,11  0,02% 

Lleres naturals  0,11  0,02% 

Hivernacles  0,11  0,02% 

Plantacions de plàtans  0,10  0,01% 

Basses agrícoles  0,09  0,01% 
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Pel que fa al les zones verdes (arbrades) a l’entorn del nucli urbà i dins el 
mateix s’observa: 

 L’estructura dels espais verds amb major continuïtat i superfície a l’entorn 
del nucli es situen a l’oest de la C-17 sense solucions de continuïtat amb la 
zona est del nucli urbà.  

 El Torrent de Fangues al nord del nucli urbà, així com la llera del Congost 
(Besòs) son les àrees que més faciliten la penetració de l’arbrat al si de la 
trama urbana. 

 
Il·lustració 13: Zones arbrades i connectivitat urbana. Font: ICGC. 

 

2.1.4 CICLE DE L’AIGUA 

La Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el 
nom de Directiva Marc de l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament 
Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de 
desembre de 2000 (2000/60/CE), origina i condiciona un canvi important en 
el concepte de gestió, protecció i planificació de l’ús de l’aigua i els espais 
associats a aquest medi, tant a les masses d’aigua continentals (superficials i 
subterrànies), com a les costaneres i les de transició. Aquest fet s’ha tingut en 
compte en l’elaboració del present apartat. 

Hidrologia 

A escala comarcal el Besòs és l’eix vertebrador de la hidrologia. El Besòs neix 
de la confluència del Congost i del Mogent a Montmeló (aigües avall de 
Canovelles). Precisament el Congost i el Mogent són els rius que drenen la 
part situada més al nord de la unitat. El principal al afluent del Mogent és la 
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riera de Cànoves. A continuació, el Besòs rep pel seu marge dret els cursos 
fluvials que provenen de la serralada Prelitoral (pel flanc de la serralada 
Litoral les rieres són molt migrades), que són, de nord a sud: el Tenes, la 
riera de Caldes i el Ripoll. Addicionalment, convindria esmentar dos cursos 
afluents del Ripoll, en concret la riera de Sant Cugat i el riu Sec, que tenen 
una cert a importància. Així mateix, s’han de posar en relleu dues rieres 
anomenades Seca que van a parar directament al Besòs i que drenen la plana 
en la mateixa direcció que els afluents principals però que, en tant que neixen 
a la pròpia depressió i no a les serralades, no aporten generalment gaire 
aigua: una es situa entre la riera de Caldes i el Ripoll i l’altra entre la riera de 
Caldes i el Tenes 

Tant el Besòs com tots els seus tributaris tenen un cabal escàs i discontinu, 
amb inundacions periòdiques molt fortes. Hi ha documentats episodis generals 
d’inundacions de tota la plana, així com estius en què el riu Besòs no duia 
aigua, tot i que des de la presència general de la xarxa de distribució d’aigües 
(industrial i residencial) i, sobretot, dels sistemes de depuració moderns, els 
rius no perden el seu cabal ni tan sols a l’estiu.  

La mala qualitat de les aigües del Vallès havia estat un motiu de gran 
preocupació dècades enrere, ja que els rius s’havien convertit en enormes 
clavegueres a l’aire lliure, a causa principalment de la indústria. Tanmateix, 
l’acció decidida en matèria de sanejament i depuració, sobretot a partir de la 
dècada de 1990, ha permès una millora general perceptible de la qualitat de 
les aigües de la unitat. Ara bé, a les parts més baixes de la conca segueix 
essent deficient o molt deficient.  

Apareixen discontinuïtats a l’àmbit del T.M. coincidint amb el cursos hídrics. 
Se’n han identificat 7. Cinc son petits torrents i rieres a l’àmbit oest del T.M. 
que desemboquen al riu Tenes, fora del T.M. Un sisè torrent, el torrent de 
Fangues, davalla de nord a sud prop del nucli urbà (en el seu tram final passa 
endegat per sota el viari del carrer de la Diagonal), fins a desembocar al 
Congost que és el curs fluvial més important del municipi i és un dels dos rius 
que formaran més avall el Besòs. 
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Il·lustració 14:Hidrologia. Font: ICGC. 

 

QUALITAT DE LES AIGÜES 

Pel que fa a l’estat de les masses d’aigua, per les aigües superficials la única 
massa considerada en al document IMPRESS és el riu Congost que presenta 
d’acord amb la valoració de les masses d’aigua elaborat per l’ACA una 
valoració de DOLENT, la qual cosa, indica un mal estat de conservació de la 
massa d’aigua.  

El tram del Riu Congost des de la confluència de la riera de Carbonell fins a la 
confluència amb el Mogent, al sud est del T.M., presenta un risc mitjà 
d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua, a causa principalment per 
impactes derivats de pressions sobre la massa d’aigua, concretament: 
Endegaments (pressió alta), Zones urbanes en zona inundable (pressió 
mitja); Usos urbans (pressió mitja); Espècies invasores (pressió mitja); 
Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs (pressió elevada);  

En canvi el tram del Riu Congost des de l'EDAR de la Garriga fins a la 
confluència amb la riera de Carbonell, riera de Carbonell inclosa, situat al nord 
del nucli urbà presenta un anàlisi de pressions i impactes amb un risc baix 
d’incompliment de la normativa Marc, fet que indica una major qualitat de les 
aigües d’una banda i, de l’altra, el fet que moltes de les pressions que 
generen impactes sobre aquesta massa d’aigua es produeixen a la zona més 
propera al nucli urbà de Canovelles (i de Granollers), on la pressió de les 
zones industrials sobre l’entorn és alta. Caldrà que el POUM prengui en 
consideració aquesta problemàtica.  
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Pel que fa a les aigües subterrànies, al T.M. de Canovelles s’hi detecta la 
massa 16 Al·luvial del Vallès. Es valora un impacte global elevat sobre la 
massa d’aigua i com a risc d’incompliment s’especifica: Tot i que no es 
disposa d'una extensa base de dades es coneix l'impacte d'activitats 
industrials. El T.M. està inclòs dins les masses d’aigua afectades per les 
zones vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen agrari 
(Directiva 91/676/CEE i Normativa Derivada). No es detecten, en canvi, 
aqüífers protegits. Els volums de nitrogen procedents de dejeccions 
ramaderes que s’apliquen sobre aquesta massa d’aigua exerceixen una 
pressió alta, sobretot a 9 municipis entre els que s’hi compta Canovelles. 

El risc sobre aquesta massa d’aigua es relaciona amb el risc qualitatiu, 
produït, bàsicament per una elevada ocupació urbana i industrial. 

Pel que fa a les tendències piezomètriques històricament i localment s'observa 
un descens piezomètric de fins a 2 m. El principal problema que afecta a 
l'estat químic de la massa d'aigua és la contaminació d'origen industrial, el 
percloroetilè és un dels paràmetres causants del mal estat de la massa. 
També es detecta una afecció difusa per nitrats d'origen agrari. 

INUNDABILITAT 

Les zones inundables són aquells indrets on les inundacions tenen lloc de 
manera recurrent i amb magnituds diverses. Amb l'objectiu de millorar la 
convivència amb el risc d'inundacions, la Unió Europea ha elaborat la Directiva 
2007/60/CE, transposada a la legislació espanyola mitjançant el RD 
903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació.  

D'acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua elabora 
estudis hidrològics i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes 
competents en la planificació del territori i en el disseny i l’establiment de les 
mesures de protecció de les persones i els seus béns.  

L'Agència ha desenvolupat i desenvolupa tot un seguit de treballs de diferent 
grau de precisió, contingut i àmbit territorial, entre els quals destaca la 
planificació dels espais fluvials (PEF) de les conques catalanes. 

El riu Congost presenta un règim mediterrani, amb estiatges a l'estiu i 
crescudes importants en episodis de fortes pluges, principalment a finals de 
l'estiu i la tardor. D’acord amb la Planificació de l’espai fluvial a la conca del 
Besòs (PEFCAT) el risc d’inundació a Canovelles es localitza al voltant del 
Congost.  

Aquesta inundabilitat, considerant els períodes de retorn de 100 i 500 anys, 
afecta a àmplies àrees del sòl urbà ja consolidat amb afecció als àmbits més 
propers al riu, la zona de la barriada nova i la zona industrial. Si ens fixem en 
canvi en la màxima crescuda ordinària (t=3 anys) i a la inundabilitat lligada al 
període de retorn de 10 anys (t=10 anys) aquesta queda circumscrita a la 
llera del riu i en cap cas afecta a les zones incloses dins els sòls urbans (tot i 
que hi limita per l’exterior). Tal com es mostra en la següent il·lustració: 
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Il·lustració 15: Inundabilitat. Font: ACA. 

 

D’altra banda cal fer esment a les zones inundables, segons criteris 
geomorfològics, que afecta els voltants dels principals torrents i rieres del 
municipi. Deixant de banda el Torrent de Fangues, aquestes zones inundables 
no suposes un risc per a les zones urbanes i les infraestructures. Pel que fa al 
Torrent de Fangues, aquesta és la única zona inundable des del punt de vista 
de la geomorfologia que es situa, en part, dins els límits del sòl urbà. Tot i així 
les zones inundables no afecten els sòls construïts tal com es pot veure a la 
següent il·lustració: 

Il·lustració 16: Inundabilitat del Torrent de Fangues (criteris geomorfològics). Font: ACA. 

 

D’acord amb la proposta del POUM hi ha, com s’ha dit, diverses zones de sòl 
urbà i urbanitzable afectades pel risc d’inundabilitat.  
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Il·lustració 17: Risc d’inudabilitat amb afecció sobre zones . Font: ACA, ICGC i Equip redactor. 

 

A més dels sectors de sòl urbà consolidat de l’est del municipi afectats 
per la inundabilitat lligada els períodes de retorn de 100 i 500 anys, 
aquestes mateixes zones inundables també afecten a diverses àrees 
de compleció definides per la proposta del POUM. Es tracta dels polígons 
AC1, AC2 i AC3. El primer (AC1) és actualment sòl no urbanitzable i passaria 
d’acord amb la proposta del POUM a sòl urbanitzable, mentre que les altres 
dues peces (AC2 i AC3) ja formen part del sòl urbà en l’actualitat.  

Tal com es detalla a l’apartat 5 de l’Article 6 “Directriu de preservació front als 
riscs d'inundació” del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006): 

6.5: Les limitacions dels usos i construccions admissibles per part del 
planejament urbanístic que estableixen els apartats 2, 3 i 4 no s'apliquen al 
sòl urbà, ni a les edificacions o conjunts d'edificacions que siguin objecte de 
protecció pel seu valor històric, artístic, arquitectònic o industrial. El 
planejament urbanístic general, d'acord amb el que determini l'administració 
hidràulica, ha de preveure les actuacions necessàries per a l'adopció de les 
mesures de protecció front als riscos d'inundació en els referits àmbits, així 
com la programació i execució de les obres corresponents. El planejament 
urbanístic general pot condicionar les actuacions de transformació dels usos o 
de reimplantació d'usos preexistents a l'execució, a càrrec de l'actuació, de les 
infraestructures necessàries que adeqüin el risc d'inundació a l'ordenació 
urbanística. 

Caldrà doncs que el POUM, tingui en compte els riscs d’inundació 
associats al Congost i que afecten a grans sectors del sòl urbà, tant a la 
barriada nova com a la zona industrial, i proposi un seguit d’obres de 
protecció que asseguri la minimització del risc d’inundabilitat en 
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concordança amb els criteris específics que defineixi l’ACA. Aquestes 
obres hauran d’estar pressupostades i hauran de formar part de 
l’agenda econòmica del Pla.  

RECURSOS HÍDRICS 

Pel que fa al balanç hídric, la conca del Besòs és la segona més deficitària de 
les conques internes de Catalunya, per darrera de la del Llobregat. Aquest 
fenomen és fruit d’una extracció excessiva d’aigua de la conca en relació amb 
els recursos de que disposa provocant estrès hídric. D’acord amb l’Agència 
Europea de Medi Ambient, si l’índex és superior a 20, es pot dir que la conca 
està sota estrès hídric, i si excedeix de 40, l’estrès hídric es pot qualificar de 
sever.  

L’estrès hídric implica normalment una competència notable entre els diversos 
usuaris de l’aigua o dificultats per mantenir els cabals ecològics en 
determinades èpoques, la qual cosa pot afectar la salut dels rius i el 
funcionament dels aiguamolls i dels deltes. L’índex d’explotació de l’aigua té 
un valor mitjà de 12,610 a la UE15, però en països de la conca mediterrània 
pot assolir valors molt més alts. A les conques internes de Catalunya, l’índex 
actual és superior a 40, un dels més alts d’Europa.  

El fort estrès hídric que pateix Catalunya es corrobora amb la disponibilitat 
d’aigua: 450 m3/persona/any2. 

Taula 3: Balanç hídiric de les conques properes a la del llobregat (en Hm3). Font: ACA. 

Sistema 1992 2002 2012 

Ter 
Recursos 414 418 425 
Demandes 292 305 346 
Balanç 122 113 79 

Besòs-Maresme 
Recursos 180 189 189 
Demandes 183 226 243 
Balanç -3 -37 -54 

Llobregat 
Recursos 581 609 618 
Demandes 654 828 968 
Balanç -73 -219 -350 

Garraf-Foix 
Recursos 6 26 26 
Demandes 28 33 38 
Balanç -22 -7 -12 

Gaià-Francolí 
Recursos 188 195 195 
Demandes 160 197 211 
Balanç 28 -2 -16 

En el cas de la massa d’aigua subterrània Al·luvials del Vallès l’índex 
d’explotació és de 0,45 valorat com a bo per l’ACA. La recarrega natural, que 
correspon a la recàrrega directa per la pluja sobre l’extensió aflorant de 
l’aqüífer, es considera que l’aigua superficial contribueix de forma significativa 
en la recarrega dels aqüífers al·luvials durant les avingudes. 

La pressió sobre l’estat quantitatiu s’ha considerat moderada en base a l’índex 
d’explotació. Els recursos disponibles són, en aquesta massa, iguals a les 

                                          

2 Es considera que una regió té una disponibilitat d’aigua baixa si està per sota dels 5.000m3 per 
persona i any, i pateix escassetat d’aigua si no arriba als 1.000m3 per persona i any. 
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entrades. El 46,4 % de les extraccions d’aigua es destinen a la indústria i un 
39,1 % a l’agricultura. L’extracció d’aigua a la massa estudiada es presenta 
en la següent taula: 

Taula 4: Extracció d’aigua a la massa d’aigua subterrània 16. Font: ACA. 
 

Subministrament Agricultura Industrial Total 

hm3/any % hm3/any % hm3/any % hm3/any 

3 14,5 8,1 39,1 9,6 46,4 20,7 

Recursos disponibles 
(hm3/any) -A 

Transferències a altres 
masses (Hm3 /any) -B 

Extraccions totals 
(hm3/any) -C 

Índex d’explotació 
(C/A-B) 

45,0 0,0 20,7 0,46 

CONSUM D’AIGUA A CANOVELLES 

Les dades de consum per al període 2011-2013 han estat facilitades per 
l’ACA. S’observa en una disminució total del consum en el període 2011-2013 
del 3,31 % respecte el primer any que es deu a una disminució del consum 
domèstic acumulat per al període junt amb un augment del consum industrial.  

Tot plegat es pot veure detalladament en la següent taula: 

Taula 5: Volums facturats a Canovelles (origen xarxa i fonts pròpies). Font: ACA. 
 

Any 
Domèstic Industrial 

Total %5 
Dotació3 

(l/pers./dia) Volum (m3) %4 
Volum 
(m3) 

%5 

2013 681.814 -4,29 263.427 2,13 945.241 -2,58 157 
2012 712.356 -2,52 257.953 4,54 970.291 -0,73 164 
2011 730.739  246.735  977.474  166 

SANEJAMENT 

L’actual xarxa de sanejament i drenatge del municipi de Canovelles és 
unitària, caldrà que els nous sectors de desenvolupament prevegin la 
implantació d’una xarxa separativa.  

Pel que fa al tractament de les aigües residuals generades, el municipi de 
Canovelles no disposa d’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) pròpia, 
sinó que les aigües residuals van a parar a l’EDAR de Granollers mitjançant 
col·lector.  

L’Ajuntament ha cedit la gestió i explotació al Consorci Defensa Conca Besòs. 
El tipus de tractament d’aquesta EDAR és el biològic, és a dir, que el procés 
de depuració es realitza amb la intervenció dels microorganismes que actuen 
sobre la matèria orgànica i inorgànica, en suspensió, dissolta i col·loïdal, 
transformant-la en sòlids sedimentables més fàcils de separar.  

Aquesta depuradora, tracta les aigües residuals de Granollers, Canovelles i 
Les Franqueses del Vallès (un total aproximat de 94.000 habitants), 

                                          

3 Volum total excloent l'Industrial. Mesurament Directe de Fonts Pròpies. 
4 Percentatge respecte l’any anterior. 
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construïda l’any 1992, fou ampliada el 1998 i el 2008, assolint una capacitat 
de depuració de 30.000 m3/dia i 112.154 habitants/equivalent. 

Il·lustració 18: Xarxa de col·lectors en alta. Font: Consorci per la defensa del Besòs. 

 

2.1.5 AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Per tal de minimitzar la contaminació atmosfèrica és necessari, per una banda 
controlar les emissions atmosfèriques (nivells d’emissió), i per l’altre, el 
control i vigilància de la presència dels contaminants a l’aire en diferents 
punts receptors (nivells d’immissió). 

D’acord amb l’estudi de “Delimitació de zones de Qualitat d’Aire (ZQA)” de la 
Generalitat de Catalunya, Canovelles pertany a la Zona 2: Vallès – Baix 
Llobregat. 

La ZQA s’ha delimitat a partir de les emissions existents. El sòl urbanitzat 
representa un important percentatge de la zona, tant amb relació a les 
edificacions com a les infraestructures. S’ha definit com a aglomeració per la 
seva alta densitat de població. La majoria dels municipis (70%) presenta 
àrees urbanes. S’hi troben àrees rurals, però no són predominants. 
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 Condicions de dispersió: Aquesta zona és una plana interior limitada a 
nord i sud per muntanyes. Es comunica amb el litoral a través de dos 
congosts (el del Llobregat a Martorell i el del Besòs a Montcada). El règim 
de brises es veu pertorbat per les muntanyes del litoral. 

 Emissions: Nivells alts d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i 
interurbà i d’activitats domèstiques. La IMD de les vies interurbanes es 
caracteritza per ser arreu superior a 2000 vehicles per dia. Hi ha trams 
amb trànsit moderat, intens i molt intens. Gran concentració d’àrees 
industrials. Una gran majoria de municipis presenten activitats 
potencialment contaminants de l’atmosfera de tipus A o B, per la qual cosa 
la majoria del territori d’aquesta zona es pot veure afectada per les 
emissions de tipus industrial. 

En la següent il·lustració es presenten els resultats de la delimitació per a 
l’àmbit del la zona 2 suara citada (s’encercla en lila el municipi de 
Canovelles). 

Il·lustració 19: Municipis amb activitats potencialment contaminants Font: Delimitació de zones 
de Qualitat d’Aire (ZQA). 

 

L’any 2014 a la Zona de Qualitat de l'Aire 2, Vallès – Baix Llobregat, els 
nivells de qualitat de l'aire mesurats pel diòxid de sofre, el monòxid de 
carboni, el sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el 
benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa 
vigent. 
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Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no 
s'han superat els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte l’ozó troposfèric, durant l'any 2014 no s'ha superat el llindar 
d'informació horari a la població en cap punt de mesurament i no hi ha hagut 
cap superació del llindar d'alerta. El valor objectiu per a la protecció de la 
salut humana s'ha superat només en el punt de mesurament de Rubí, amb 
una mitjana de 30 superacions. 

En relació al valor objectiu de l'ozó per a la protecció de la vegetació no s’ha 
superat a cap punt de mesurament de la zona. 

Finalment, en compliment del RD 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
millora de la qualitat de l'aire, s'ha portat a terme una campanya de mesures 
de precursors de l'ozó troposfèric al punt de mesurament de Rubí (Ca n'Oriol). 

En relació amb el diòxid de nitrogen, s'ha superat el valor límit anual a 4 
punts de mesurament dels 12 que hi ha en aquesta zona, fet que representa 
el 33% del total d’estacions. Els punts de mesurament on s'han detectat les 
superacions són Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Mollet del Vallès i 
Terrassa. Durant l'any 2013 es van enregistrar 6 superacions del valor límit 
anual de les 12 estacions considerades per l'avaluació, fet que representava 
un 50% del total d’estacions. L'evolució respecte de l'any anterior és d’un 
lleuger descens. Per altra banda, no s'ha sobrepassat el nombre de 
superacions permeses per al valor límit horari per a la protecció de la salut 
humana. 

Per tal de restablir els nivells de qualitat de l'aire en relació amb el diòxid de 
nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el Govern 
de la Generalitat ha redactat el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de 
l'aire, en què s'inclouen mesures que impulsen, incentiven i afavoreixen una 
nova visió de la mobilitat a la vegada que es treballa conjuntament i de 
manera coordinada amb els agents responsables d'executar les mesures. 

L’any 2013 s'ha superat el llindar d'informació horari a la població per l'ozó 
en 1 punt de mesurament ubicat Rubí (Ca n’Oriol) (18 superació d'1 hora) 
dels 6 punts de mesurament fix d'aquesta zona i no hi ha hagut cap superació 
del llindar d'alerta. El valor objectiu per a la protecció de la salut humana s'ha 
superat només en el punt de mesurament de Rubí, amb una mitjana de 41 
superacions. Quant als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres, en aquesta zona, la Xarxa ha disposat, durant l'any 2013, de 21 
punts de mesurament fix d'aquest contaminant. En cap cas s'ha superat el 
valor límit anual. Pel que fa a la quantitat d'estacions en les que s'ha 
sobrepassat el nombre de superacions del valor límit diari (quantificat com a 
percentil 90.4) permeses per la legislació ha estat 1 al punt de mesurament 
de de Granollers (Francesc Macià). En aquesta valoració no s'ha considerat la 
contribució d'episodis naturals. En general, en aquesta zona, s'observa una 
disminució en els nivells respecte els de l'any anterior a tots els punts de 
mesurament. 
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L’any 2012 En aquesta zona no s'ha superat el llindar d'informació horari a la 
població per l'ozó ni el llindar d'alerta a cap punt de mesurament. El valor 
objectiu per a la protecció de la salut humana s'ha superat només al punt de 
mesurament de Rubí, amb una mitjana de 50.3 superacions. Quant als nivells 
de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, en aquesta zona, 
la Xarxa ha disposat, durant l'any 2012, de 23 punts de mesurament d'aquest 
contaminant. En cap cas s'ha superat el valor límit anual. Pel que fa a la 
quantitat d'estacions en les que s'ha sobrepassat el nombre de superacions 
del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses per la 
legislació han estat 2. En relació amb el diòxid de nitrogen, s'ha superat el 
valor límit anual a 7 punts de mesurament dels 12, que representa el 58%. 
Els punts de mesurament on s'han detectat les superacions són Barberà del 
Vallès, Granollers, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Sabadell, Sant Andreu 
de la Barca i Terrassa.  

L’any 2011 En aquesta zona s’ha superat el llindar d’informació horari a la 
població per l’ozó al punt de mesurament de Rubí (1 superació d’1 hora), 
mentre que el llindar d’alerta no s’ha superat a cap punt de mesurament dels 
6 utilitzats per avaluar la qualitat de l’aire. En relació amb el diòxid de 
nitrogen, s'ha superat el valor límit anual a 6 punts de mesurament dels 12, 
que representa el 50%. Els punts de mesurament on s'han detectat les 
superacions són Barberà del Vallès, Martorell, Sabadell, Sant Andreu de la 
Barca, Mollet del Vallès i Terrassa. Durant l'any 2012 es van enregistrar el 7 
superacions del valor límit anual de les 12 estacions considerades per 
l'avaluació, que representa un 58%. L'evolució respecte de l'any anterior és 
pràcticament estable. Quant als nivells de partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres, en aquesta zona, la Xarxa ha disposat, durant l’any 
2011, de 23 punts de mesurament d’aquest contaminant. En cap cas s’ha 
superat el valor límit anual. Pel que fa a la quantitat d’estacions en les quals 
s’ha sobrepassat el nombre de superacions del valor límit diari (quantificat 
com a percentil 90.4) permeses per la legislació han estat 3 (Granollers 
(Francesc Macià), Montcada i Reixac (can Sant Joan) i Santa Perpètua de 
Mogoda (Onze de Setembre)). En relació amb el diòxid de nitrogen, s’ha 
superat el valor límit anual a 7 punts de mesurament dels 11, que representa 
el 64%. Els punts de mesurament on s’han detectat les superacions són 
Barberà del Vallès, Martorell, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Sabadell, 
Sant Andreu de la Barca i Terrassa. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Qualsevol activitat humana comporta un nivell d’emissió sonora més o menys 
elevat essent la contaminació acústica un dels factors importants de 
deteriorament de la qualitat ambiental del territori. La contaminació acústica 
es defineix com l’increment significatiu dels nivells acústics del medi. 

Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els sons 
poden ser molestos, incòmodes i arribar a alterar el benestar fisiològic o 
psicològic dels éssers vius; llavors en diem soroll i es considera contaminació. 
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D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els 
ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els 
nivells d’immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, a 
les zones del medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de 
sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 

La Llei 16/2002 estableix com a mínim les següents zones: 

 Zona de sensibilitat acústica alta5 (A): comprèn els sectors del territori 

que requereixen una protecció alta contra el soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del 

territori que admeten una percepció mitjana de soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del 

territori que admeten una percepció elevada de nivell sonor. 

Els valors límits d’immissió per a les zones descrites es presenten en la 
següent taula: 

Taula 6: Zonificació acústica del territori. Font: DTS 

Zonificació acústica del territori 
Valors límits d’immissió en dB(A) 

Ld6 (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 
ZSA alta (A) 60 60 50 

ZSA moderada (B) 65 65 55 

ZSA baixa (C) 70 70 60 

Aquestes zones poden incorporar els valors límits dels usos del sòl d’acord 
amb la taula següent: 

Taula 7: Valors límits d’acord amb els usos del sòl. Font: DMAiH 

Usos del sòl 
Valors límits d’immissió en dB(A) 

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

ZSA alta (A) 
(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini de sòl d’ús sanitari docent i 
cultural 

55 55 45 

(A3) Habitatges en medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini de sòl residencial 60 60 50 

ZSA moderada (B) 
(B1) coexistència de sòl residencial i 
infraestructures 

65 65 55 

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

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

65 65 55 

ZSA baixa (C) 
(C1) Recreatius i d’espectacles 68 68 58 

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

(C3) Àrees del territori afectats per 
infraestructures de transport, o d’altres 
equipaments públics 

- - - 

                                          

5 En endavant ens hi referirem amb les sigles ZSA. 
6 Ld, Le, Ln = índex d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament. 
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Canovelles disposa d’un mapa de capacitat acústica aprovat. Al mapa s’hi 
observen tres àrees: 

 Sensibilitat acústica baixa: A la zona industrial. 
 Sensibilitat acústica moderada: La zona de la barriada nova. 
 Sensibilitat acústica alta: La resta de sòls urbans i nuclis rural del municipi, 

amb predomini de l’ús residencial no compacte (exceptuant els carrers amb 
més trànsit que presenten una sensibilitat moderada -baixa).  

Tot plegat es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 20: Mapa de Capacitat acústica. Font: Ajuntament de Canovelles. 

 

Caldrà que la revisió del mapa de capacitat acústica, quan aquesta es dugui a 
terme per iniciativa de l’Ajuntament, inclogui les zones previstes de 
creixement, que actualment no estan grafiades. 

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

El principal objectiu d’aquest apartat ha de ser garantir el compliment de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció de medi nocturn i del Decret 190/2015, de 25 d’agost, que desplega 
aquesta llei.  

A part de la llei i del decret que la desplega, la normativa de referència sobre 
la contaminació lluminosa és el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-
01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03.  
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D’acord amb el mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa 
esmenada pels ajuntaments de Catalunya i aprovada el 19 de desembre del 
2007, a Canovelles, les àrees urbanes i industrials han estat incloses a la zona 
de protecció moderada, la resta del territori municipal ha estat inclosa dins 
l’àrea de protecció alta, i la Llera del Congost s’ha inclòs dins les àrees de 
protecció màxima: 

Il·lustració 21: Protecció contra la contaminació lluminosa. Font: ICGC i DTS. 

 

Per tal de facilitar una visió orientativa dels principals paràmetres lluminosos,  
es presenta a continuació la taula de prevenció de la contaminació lluminosa: 

Taula 8: Prevenció de la contaminació lluminosa. Font: 
Equip redactor. 

Zones 
E1 

Zones 
E2 

Zones 
E3 

Zones 
E4 

Annex II Decret 190/2015 

Làmpades 
vespre Tipus  

I 
Tipus 

III 
Tipus 
III 

Tipus 
III 

nit Tipus  
I 

Tipus II 
Tipus 
III 

Tipus 
III 

Flux de l’hemisferi superior (%) 
vespre 1 5 10 15 

nit 1 1 5 10 

Il·luminació intrusiva (lux) 
vespre 2 5 10 25 

nit 1 2 5 10 

Intensitat lluminosa max. direcció àrees protegides (cd) 2.500 7.500 10.000 25.000 

Luminància màx. rètols lluminosos (cd/m2)* 50 400 800 1.000 

Luminància per enllumenat exterior 
ornamental (cd/m2) ** 

Mitjana 5 5 10 25 

Màxima 10 10 60 150 

*Superfícies de l’element d’enllumenat 
exterior comercial i publicitari (cd/m2) 

S≤0,5 m2 0,5 m2<S≤2m2 2m2< S≤10m2 S>10 
m2 

1.000 800 600 400 
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ALTRES RECOMANACIONS 

Alçada del llum (m) Índex d'enlluernament 
4,5 4.000 

4,5 - 6 5.500 

6 7.000 

Tipus de trànsit Il·luminació zona de vehicles Il·luminació zona de vianants 
Trànsit elevat 35 20 

Trànsit moderat 25 10 

Trànsit baix 15 6 

Trànsit escàs 10 5 

 
Làmpades Tipus I. Làmpades que tinguin menys del 2 % de radiància per 
sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 
nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’1% per sota dels 500 nm i 
longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. 
Tipus II. Làmpades que tinguin menys del 5 % de radiància per sota dels 
440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el 
cas de LED, han de tenir menys de l’15% per sota dels 500 nm. 
Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 
440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. 
Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions 
electromagnètiques establerts anteriorment. Enel cas de no poder justificar 
documentalment aquest percentatge, s’accepten les làmpades que emeten 
llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, i com a 
tipus III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o 
inferior a 4.200 K. 
En tots els casos es pot utilitzar una tipologia de làmpada establerta per a 
zones de protecció més elevada. 
Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe 
d’eficiència energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri 
de les directives de la Unió Europea, amb l’excepció de les làmpades 
instal·lades en enllumenats de seguretat, senyals i anuncis lluminosos i en 
l’enllumenat nadalenc. 

En el cas que, per les exigències funcionals de la instal·lació s’hagin d’utilitzar 
làmpades diferents a les anteriors, s’han de tenir en compte les millors 
tecnologies disponibles en eficàcia energètica i d’acord amb l’art. 9.d) de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn, han d’emetre preferentment en la zona de 
l’espectre visible de longitud d’ona llarga. 

* La luminància emesa per l’enllumenat exterior comercial i publicitari en 
funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està 
ubicat i la seva superfície (S) ha de ser inferior al nivell més restrictiu que li 
correspongui.  

** En el cas d’il·luminació per realçar elements singulars de la superfície de 
façanes o monument s’apliquen els valors de luminància màxima. 
L’enllumenat exterior ornamental s’ha de mantenir apagat en horari de nit. 
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2.1.6 GESTIÓ DELS MATERIALS I ELS RESIDUS 

La Gestió dels residus de Canovelles, com la resta de municipis de la comarca, 
està delegada al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, que 
es va crear el 2 de juny del 1998 per desenvolupar i portar a terme el " Pla de 
gestió comarcal dels residus municipals". El "Consorci ha encarregat la gestió 
del servei comarcal de recollida selectiva a l'empresa pública Serveis 
Ambientals del Vallès Oriental S.A. 

A Canovelles l’any 2014 la generació mitjana de residus per habitant era 1,12 
Kg/hab/dia, per sota de la mitjana catalana.  

El percentatge de residus recollits selectivament ha passat, a Canovelles del 
24,88% el 2010 al 26,8 % el 2014. El resum de les dades dels residus 
municipals a Canovelles en el període 2009 – 2014 es presenta en la taula 
que segueix: 

Taula 9: Evolució de la recollida selectiva i la generació de residus a Canovelles. Font: Consorci. 

 

A Canovelles es disposa del servei de recollida selectiva de la matèria 
orgànica (FORM). Hi ha uns contenidors específics per aquesta fracció.  

Canovelles també disposa de deixalleria municipal, es tracta d’un servei que 
recull el material de rebuig i els residus especials o perillosos que no són 
aptes per als contenidors de recollida selectiva ubicats als diferents barris de 
la vila. La deixalleria de Canovelles es troba al polígon industrial Can Castells. 

L’Estudi Ambiental Estratègic aprofundirà en aquest sentit exposant la previsió 
de generació de residus que es derivaran del desenvolupament del pla i una 
descripció de les previsions de la proposta del POUM en matèria de residus 
que haurà de ser coherent amb els següents criteris: 
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 Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la 
disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit. 
En aquest sentit, caldrà preveure, els espais reservats suficients per a la 
col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar 
les operacions de recollida i transport de residus. 

 Així si es preveu seguir amb el model actual, una recollida viària de residus 
domèstics via contenidors, caldrà concretar la seva ubicació i la superfícies 
física indispensable i necessària per executar aquest tipus de recollida 
selectiva. Si s’escull la recollida pneumàtica dels residus domèstics caldrà 
que en la normativa urbanística es reguli expressament les condicions 
constructives que hauran de complir els edificis d’ús residencial per 
adaptar-se a aquest tipus de recollida d’escombraries. 

 Representar, la concreció física de la ubicació de la deixalleria municipal, 
així com la resta d’espais públics destinats a gestionar els residus 
municipals, amb la qualificació adequada, en aquest cas de “sistema 
urbanístic de serveis tècnics ambientals o d’equipament comunitari”, 
sempre que aquesta zonificació també inclogui l’ús de serveis tècnics 
ambientals en la normativa urbanística del POUM. 

 Incorporar la determinació física i urbanística de les infraestructures de 
residus municipals contemplades i concretades en el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures. 

2.1.7 SOSTENIBILITAT EN LA URBANITZACIÓ I L’EDIFICACIÓ 

CONSUM ENERGÈTIC 

El consum d’electricitat a Canovelles, d’acord amb les dades de l’ICAEN ha 
oscil·lat i disminuït lleugerament en els últims 5 anys però amb una 
distribució per sectors de consum força estable. El principal consumidor és la 
industria que el 2012 consumia el 50,75% del total del municipi. El sector 
domèstic suposava el 2012 el 25,92% del total consumit, lleugerament per 
sobre del sector terciari.  

Taula 10: Consum elèctric a Canovelles. Font: ICAEN. 
CONSUM 
[kWh] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Total 78.866.954 66.668.132 75.084.587 72.892.805 69.517.711 

Primari 11.990 10.180 11.172 11.769 12.016 

Industrial 40.358.487 36.745.206 38.112.426 37.068.541 35.280.648 

Construcció 387.810 280.785 267.006 220.789 202.855 

Terciari 18.522.334 14.795.603 17.173.371 16.866.069 16.003.444 
Usos 

domèstics 
19.586.333 14.836.358 19.520.612 18.725.637 18.018.748 

D’acord amb l’Estudi de la gestió energètica i millores de l’enllumenat públic 
del municipi de Canovelles, elaborat per la diputació de Barcelona, es preveu 
un estalvi (un cop implantades les mesures previstes a l’estudi) del 50,54% 
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respecta el consum actual (2013) que suposa un total anual de 1.893.886, 78 
Kw.  

Pel que fa al consum de gas natural canalitzat, s’observa igual que amb el 
consum elèctric una lleugera disminució que es deu en gran mesura a una 
disminució del consum de gas al sector industrial. En canvi les dades per al 
sector domèstic mostra que el consum al 2013 és superior al del 2008. Tot 
plegat es pot veure a la següent taula. 

 
Taula 11: Consum de Gas a Canovelles. Font: ICAEN. 

CONSUM 
[kWh PCS] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 85.570.378 89.212.744 86.334.836 74.947.644 81.276.881 72.879.522 

COMERCIAL 3.110.306 3.124.469 3.390.108 3.131.277 3.056.408 2.648.141 

DOMÈSTIC 21.464.203 34.591.838 29.585.823 21.908.747 30.574.087 25.486.508 

INDUSTRIAL 60.995.869 51.496.437 53.358.905 49.907.620 47.646.386 44.744.873 

PRODUCCIÓ ENERGÈTICA 

Pel que fa a la generació bruta d’electricitat als diferents municipis catalans, el 
municipi del Canovelles, no és generador d’energia. Tal com es mostra a la 
següent il·lustració (l’àmbit encerclat en lila situa el T.M. de Canovelles). 

Il·lustració 22: Generació bruta d’electricitat als municipis catalans. Font: Pla d’energia de 
Catalunya 2006-2015. A partir de dades de 2003. 

 

ENERGIES RENOVABLES 

Pel que fa a les energies renovables, la seva utilització és una opció cada cop 
més estesa per a la satisfacció de les necessitats energètiques de la societat. 
L’impacte ambiental de les emissions derivades de la combustió de derivats 
del petroli, així com l’escalada de preus de les fonts d’energia tradicionals, 
entre d’altres, estan obligant a buscar noves alternatives, més respectuoses 
ambiental i socialment i no vinculades a recursos finits, com el petroli. 
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Entre les energies renovables, les que s’han desenvolupat més i de les quals 
se n’està estenent més el seu ús són l’eòlica i la solar (tant la tèrmica com la 
fotovoltaica). Pel que fa a l’energia solar, l’energia generada –tant si parlem 
d’instal·lacions fotovoltaiques com de solars tèrmiques- depèn, entre d’altres 
coses, de la radiació solar que rebin.  

Il·lustració 23: Irradiació global diària (mitjana anual, MJ/m2). Font: DTS. 

 

A Canovelles, la mitjana anual de la radiació solar incident (irradiació global 
diària que incideix sobre superfície horitzontal) en tot el territori municipal es 
situa en un rang mitjà entre els 15 i els 15,5 MJ/m2, suficient per a garantir el 
bon funcionament de qualsevol instal·lació d’energia solar. 

Pel que fa a l’energia eòlica, cal tenir en compte el mapa d’implantació 
ambiental de l’energia eòlica a Catalunya que ha estat elaborat conjuntament 
pels departaments de Medi Ambient i d’Indústria, Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. 

El mapa és un annex del decret regulador de la implantació ambiental de 
l’energia eòlica a Catalunya i té naturalesa de Pla Territorial Sectorial. 

El mapa defineix 3 zones:  

a) Zona incompatible (23% del territori). 
b) Zona d’implantació condicionada a la Declaració d'Impacte 
Ambiental (16,6% del territori). 
c) Zona compatible prèvia autorització ambiental. 

S’entén que per tal que la producció d’energia a partir del vent sigui viable 
s’ha de garantir una velocitat mitjana del vent superior a 5 m/s a 10 m 
d’alçada. D’acord amb el mapa de recursos eòlics de Catalunya, Canovelles es 
troba fora de les zones amb vents forts durant tot l’any. 
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2.1.8 BIODIVERSITAT I PERMEABILITAT ECOLÒGICA  

VEGETACIÓ I FAUNA 

La vegetació espontània a la major part de la comarca és l’alzinar amb 
marfull, que de manera natural recobriria tota la plana baixa així com bona 
part del sector muntanyenc. 

L’acció humana, però, ha canviat fortament l’aspecte de la plana, ocupada ara 
majoritàriament pels grans nuclis urbans i per terres de conreu. 

Gairebé només resten claps de bosc als turons poc favorables al conreu –i 
aquest bosc ara és dominat pel pi blanc amb algun fragment d’alzinar–, així 
com als marges enfonsats dels torrents que solquen la depressió, on hi ha la 
vegetació de ribera. 

Sector agroforestal  

La importància ecològica dels camps i boscos d’una comarca tant antropitzada 
com el Vallès Oriental és òbvia, tant pel patrimoni biològic que atresoren, com 
pel seu valor com a corredors ecològics i com a espais lliures que ordenen el 
territori, tot diferenciant i donant personalitat als diferents pobles i ciutats. 

A banda dels sectors forestals de la plana, els boscos ocupen la seva major 
extensió a les zones muntanyoses de la comarca. Formats principalment per 
l’alzinar i les pinedes de pi blanc als sectors més baixos. 

Als boscos de la comarca troben refugi des d’ocells com el gaig, el tudó, el 
gafarró, l’astor, l’esparver i el gamarús, fins a mamífers com l’esquirol, la rata 
cellarda, la geneta i el senglar, passant per rèptils com la sargantana 
cuallarga. 

Sector fluvial 

Als boscos de ribera, situats al llarg dels cursos fluvials, la vegetació pot 
arribar a ser rica i exuberant. Està formada per arbres de creixement ràpid, 
oms i àlbers, de fulla caduca. Sota la seva ombra protectora creixen espècies 
típiques d’ambients aigualosos, com el càrex i la cua de cavall. Entre la fauna, 
destaquen els ocells que s’amaguen entre l’espessa vegetació, com el pit-roig 
i el cargolet –especialment a l’hivern– i l’oriol i el rossinyol, a l’estiu. El grup 
més característic d’aquest ambient són els amfibis: la granota, la reineta, la 
salamandra i diferents espècies de gripaus. Els invertebrats hi són molt 
nombrosos, ja que sovint tenen fases larvàries aquàtiques. La proliferació, els 
darrers anys, d’estacions depuradores d’aigües residuals al llarg de les 
conques fluvials ha permès una certa recuperació ecològica dels rius. Així, 
cursos fluvials que havien arribat a estar molt degradats per la indústria en 
dècades passades, ara tornen a acollir peixos i ocells propis de zones humides 
(ànecs collverds, bernats pescaires, etc.). 
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Zones agrícoles 

Als camps i a les vores de camins el tipus de vegetació és molt ric d’espècies. 
Aquesta vegetació ofereix protecció i aliment a una gran quantitat de fauna. 
Així, a l’hivern, els camps acullen una gran quantitat d’ocells, com ara els 
tords i les fredelugues, que vénen a passar-hi l’hivern, i que quan arriba el 
bon temps se’n tornen al nord d’Europa, on crien. Entre els rèptils que més hi 
abunden hi ha el llangardaix comú, la serp verda, que pot ser de grans 
dimensions, i la sargantana comuna. I entre els mamífers destaquen la 
guineu, el teixó i els ratpenats. En alguns indrets de la plana, entre camps i 
boscos –on el bosc es va cremar o va ser talat– hi solem trobar les brolles. 
Són matollars secs i esclarissats, amb arbustos amants del sol i adaptats a la 
sequedat: la gatosa, el romaní, les estepes. Hi viuen mamífers com els conills, 
ratolins de bosc i musaranyes comunes; rèptils com la serp blanca i la colobra 
bordelesa, i ocells com els tallarols. 

HÀBITATS 

Els hàbitats tenen un interès especial des de la perspectiva de l’ecologia ja 
que defineixen territorialment una característica abiòtica i biòtica de cada 
espai que porta associada una qualitat d’interpretació ecològica del lloc. 

A Canovelles l’hàbitat més representat són les zones urbanes que ocupen poc 
més del 41% del total municipal, el segon hàbitat més representat amb més 
del 31% del total municipal son els conreus de secà. Conjuntament aquest 
dos hàbitats ocupen més del 73% del total.  

Taula 12: Hàbitats a Canovelles. Font: DTES 

Hàbitats Superfície (Ha) 
% respecte el 
total municipal 

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal 
associada 

282,63 41,55% 

Conreus herbacis extensius de secà 214,86 31,58% 

Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.) 75,72 11,13% 

Conreus abandonats 27,23 4,00% 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de 
màquies o garrigues 

19,76 2,90% 

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 15,22 2,24% 

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 8,45 1,24% 

Pedreres, explotacions d'àrids i runam 6,81 1,00% 

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

6,70 0,98% 

Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la 
terra baixa (i de la muntanya mitjana) 

6,60 0,97% 

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

5,42 0,80% 

Vivers de plantes llenyoses 3,56 0,52% 

Grans parcs i jardins 2,56 0,38% 

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus 
orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits 

2,11 0,31% 

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium 
flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà 

1,36 0,20% 

Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus 
ulmifolius)..., de terra baixa (i de l'estatge montà) 

1,33 0,19% 
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Pel que fa a l’estatge boscós, els boscos mixtes d’alzina i pins representen 
l’hàbitat més representat i ocupa poc més de l’11% del total. Dins els límits 
del sòl urbà hi trobem hàbitats no urbans com conreus a zones no 
desenvolupades i els hàbitats associats al Torrent de Fangues: Alzinars 
(boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa. A la zona de la Costa de 
Can Castells on predominen els Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures 
(Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà.  

Cal dir, com es veurà en apartats posteriors d’aquest document que aquests 
dos espais (Torrent de Fangues i Costa de Can Castells) han estat definits 
com a espais lliures en aquells trams en que es situen dins del sòl urbà.  

La distribució dels hàbitats a Canovelles es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 24: Hàbitats. Font: DTES. 

 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Els hàbitats d’interès comunitari (HIC’s), llistats a l’annex I de la Directiva 
97/62/CEE, són una selecció dels hàbitats naturals presents a la UE dels quals 
cal conservar mostres representatives que en garanteixin la conservació dins 
el territori de la UE.  

Pel que fa als hàbitats d’interès comunitari a Canovelles cal destacar: 

- Les zones boscoses i les principals lleres dels cursos fluvials del T.M. de 
Canovelles han estat majoritàriament delimitades dins la categoria 
d’hàbitats d’interès comunitari no prioritari.  

Caldrà que la proposta del POUM tingui en comte aquestes àrees i en proposi 
una ordenació coherent amb l’objectiu del manteniment de la biodiversitat 
local (amb especial atenció a les tres zones construïdes que estan dins o 
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properes a àrees amb presència d’HICs, presentades en apartats anteriors 
d’aquest document). 

Il·lustració 25: HICs. Font: DTES. 

 

Entre els hàbitats d’interès comunitari de Canovelles, els alzinars i carrascars 
(petites peces dels quals es situen dins els espais lliures de la proposta de sòl 
urbà a la zona del torrent de Fangues i de la serra de Can Castells).  

Entre els hàbitats classificats com de protecció prioritària, a Canovelles només 
hi trobem les Vernedes i altres boscos de ribera afins que ocupen 1,36 Ha i un 
0,20% del total del T.M. al llarg de la Riera de Can Duran i el Torrent de Can 
Sabater a l’oest del municipi. Les superfícies detallades del HICs a Canovelles 
es presenten a la següent taula: 

Taula 13: Hàbitats d’interès comunitari. Font: DTES. 

Hàbitats d'interès comunitari 
Superfície 

(Ha) 
% respecte el 
total municipal 

Prioritari 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 6,57 0,97% No 

Alzinars i carrascars 95,17 13,99% No 

Pinedes mediterrànies 19,27 2,83% No 

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb 
vegetació submersa o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

6,45 0,95% No 

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-
Padion) 

1,36 0,20% Sí 
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ZONES PROTEGIDES O DE VALOR RECONEGUT 

ÀREES D’INTERÈS FAUNÍSTIC I FLORÍSTIC 

El Departament d’Agricultura defineix un seguit d’Àrees d’interès faunístic i 
florístic (AIFF) a partir de la suma de les àrees més crítiques de totes les 
espècies de fauna i flora amenaçades de les quals tenim una informació 
especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i 
atles de distribució de les espècies a tot el territori català. Pel que fa a les 
Àrees d’interès faunístic i florístic cal destacar que s’inclou al sí d’aquestes 
àrees tota la llera del riu Congost al T.M. de Canovelles. 

FORESTS DEL CATÀLEG D’UTILITAT PÚBLICA 

S’inclou dins el Forests d’utilitat pública la llera del Congost.  

PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000 

El PEIN i la Xarxa Natura 2000 inclouen pel que fa als límits estrictes del 
T.M. de Canovelles la llera del Riu Congost. 

S’han estudiat altres elements de protecció del medi o de reconeixement dels 
valors ambientals que no son presents dins el T.M. de Canovelles, els quals 
anomenem a continuació: 

 Zones humides 

 Àrees d’interès geològic.  

 Espais naturals de protecció especial: 

o Parcs nacionals. 

o Paratges naturals d'interès nacional. 

o Reserves naturals integrals. 

o Reserva natural parcial. 

o Parcs naturals. 

o Reserva natural de fauna salvatge. 

 Xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. 

Amb tot els espais protegits o de valor reconegut a l’entorn de l’àmbit estudiat 
es presenten a la següent il·lustració: 
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Il·lustració 26: Espais naturals protegits. Font: DTES.  

 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Actualment és sabut i contrastat que per garantir la conservació de la 
biodiversitat és bàsic preservar no només els espais més valuosos des del 
punt de vista natural sinó que també cal garantir els principals fluxos 
ecològics entre aquests. Segons les teories de la conservació dels 
ecosistemes, per a garantir la conservació dels fluxos naturals entre els espais 
d’interès cal planificar i gestionar la matriu territorial on es troben immersos 
aquests espais cercant el màxim de permeabilitat biològica, i reforçar la 
connectivitat entre els espais d’interès natural mitjançant eixos de connexió 
principals. Entenem per connectivitat el grau de connexió física entre els 
paisatges identitaris (naturals o antropogènics) d’un lloc. La connectivitat es 
troba amenaçada bàsicament per dos factors: 

1. L’existència d’elements lineals que creen barreres. Solen ser 
infraestructures terrestres, com carreteres, vies de tren o 
canalitzacions artificials d’aigua, tot i que les línies elèctriques aèries 
també interfereixen negativament, tant en la connectivitat funcional 
com en la paisatgística. Aquestes barreres només poden ser 
travessades per la fauna o pels vianants exposant-se a un elevat risc i, 
per tant, es consideren mancades de permeabilitat. 

2. L’aparició d’àrees edificades disperses en el territori, especialment 
urbanitzacions i polígons industrials. Aquestes àrees no només són 
barreres que dificulten la connectivitat funcional, sinó que solen alterar 
significativament el paisatge circumdant característic d’un indret. 
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Els connectors biològics permeten el manteniment de les característiques de 
les zones preservades a través de mecanismes propis: la variabilitat i 
l’intercanvi genètic, la recolonització de noves àrees perifèriques (efecte 
reserva), els moviments periòdics o estacionals, l’increment de la zona de 
campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt del territori, en millorar la 
qualitat de vida, la diversitat biològica i l’harmonia estètica del paisatge.  

Una anàlisi a escala supracomarcal dels principals fluxos de connectivitat 
terrestre i fluvial, posa de manifest que el Riu Congost constitueix un dels 
principals eixos fluvials, amb una orientació N-S, amb interès connector. Pel 
que fa als eixos orogràfics, no lligats als cursos fluvials, Canovelles es troba 
lluny dels principals eixos. 

Il·lustració 27: Principals eixos estructurants i de connexió ecològica del territori de la Catalunya 
central. Font: DTES. 

 

Si ens fixem en la connectivitat ecològica a nivell territorial, observem, com 
s’ha dit, que el Riu Congost és el principal eix connector a Canovelles i tenint 
en compte la forta pressió urbanística que pateix l’àrea estudiada el 
manteniment i millor a de la funció ecològica del Congost cobra una especial 
rellevància. Els principals eixos connectors de la zona, tal com s’han definit 
pel PTMB es presenten a continuació: 
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Il·lustració 28: Connectvitat a escala territorial. Font: PTMB. 

 

Canovelles es situa al sud del connectors orogràfics transversals i tanmateix el 
seu territori pot jugar un cert paper de connector secundari transversal entre 
el Congost i el Tenes (a l’oest del T.M.) sempre tenint en compte la C-17 que 
travessa el nucli de sud a nord pel mig i és (junt amb els sòls urbans) la 
principal barrera ecològica. Per aquest motiu, pel que fa a la connectivitat a 
escala local, s’ha cregut convenient definir els eixos estructuradors dels espais 
lliures a Canovelles, parant especial atenció al criteri, de relligar les zones 
urbanes i les no urbanitzables, tal com es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 29: Eixos ambientals estructuradors.Connectivitat. Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació se’n descriuen les característiques i les estratègies bàsiques a 
adoptar per als principals eixos.  

EIX TORRENT DEL FANGUES – CARRER DIAGONAL 

El Torrent de Fangues presenta un elevat valor ambiental i de connectivitat. A 
la part situada en sòl no urbanitzable, al nord de la carretera c-352 es troba 
delimitat dins dels hàbitat d’interès comunitari. Al sud de la carretera el 
Torrent discorre soterrat, sota el carrer Diagonal, fins a la desembocadura al 
riu Congost. 

 
Límit nord del Torrent.           Torrent de Fangues prop de la C-352. 

 
Carrer Diagonal al nord de la via.             Carrer Diagonal dins la Barriada nova. 

 
Carrer parets des del passeig de ribera. 

En aquest eix l’estratègia ha de tenir dues parts diferenciades: 
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Sòl no urbanitzable: Situat al nord de la C-352 s’han d’establir mesures per 
a la millora i recuperació del bosc de ribera i la millora del camí que 
ressegueix la llera del Torrent.  

Sòl urbà: Millorar la penetració del Torrent de Fangues al llarg del nucli urbà 
a través de la definició d’una via cívica al llarg del carrer Diagonal amb 
mesures com: potenciació de l’arbrat urbà, senyalització de l’itinerari cívic, 
utilització de paviments tous, etc. Aprofitant que al llarg d’aquest eix ja hi 
trobem petites zones verdes i places toves (com la plaça d’Europa).  

EIX RIU CONGOST 

Caldria donar una tractament de parc lineal al llarg del curs del Congost, 
endegant estratègies de recuperació del bosc de ribera.  Aquestes estratègies 
s’haurien d’establir coordinadament amb els municipis veïns per no realitzar 
actuacions inconnexes.  

 
Llera del riu Congost .            Camí de vora del riu Congost. 

EIX TORRENT DE FANGUES – CONGOST 

És la única zona que queda sense construir entre el polígon industrial i el nucli 
urbà. El manteniment d’aquest espai com a lliure permet la connexió entra la 
llera del riu i la zona del torrent de fangues, prop del centre urbà. 
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Aquesta zona ha d’actuar de separador urbà (longitudinal) al mateix temps 
que en eix cívic i de connexió (transversal), per tant, creiem que aquesta 
zona en sòl no urbanitzable s’hauria de mantenir lliure del procés 
urbanitzador. 

CONNECTIVITAT TRANSVERSAL 

La C-17 actua com a barrera infranquejable i parteix el T.M en dos. No hi ha 
passos de fauna ni per a vianants al llarg de tot el municipi. La rotonda 
central d’accés a Canovelles és l’únic punt per on es pot creuar.  

Entre la multitud de camins tallats per la C-17 s’han observat diversos punts 
per on es podrien dissenyar passos per a fauna i vianants. Entre aquests 
punts cal destacar a l’extrem nord la sortida a la C-17 de la zona de Can 
Cuana i al sud la zona més propera al Raval d’en Xicota (al T.M de Lliçà 
d’Amunt) i el bosc de Can sabater on s’hi ha observat una zona per on la C-17 
passa atrinxerada, tal com es pot veure a la següent fotografia: 

 

En aquest punt si podria projectar un ecoducte o un pas superior específic per 
a la fauna, molt necessaris per fer viable la connectivitat a través de la 
barrera infranquejable que es ara la C-17.  
 
Un altre punt interessant podria ser just davant de Can Duran, on el terreny 
està soterrat respecte la C-17 i podria ser apte projectar-hi un viaducte 
adaptat o un pas inferior específic per a la fauna.  

2.1.9 QUALITAT DEL PAISATGE I PATRIMONI CULTURAL 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de 
Catalunya crea el catàleg de paisatge com un instrument nou per a la 
introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, 
així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i 
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estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut 
pel Consell d’Europa. 

Paisatgísticament es tracta d’una zona de mosaic agroforestal amb presència 
de cursos fluvials arbrats i infraestructures importants. El contacte de les 
zones urbanes i el sòl no urbanitzable és un element d’estructura important 
per al paisatge de la zona. Especialment al front urbà amb el Riu Congost.  

De l’anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats que s’ha 
presentat al Catàleg del paisatge de l’àmbit on s’ubica Canovelles, cal 
destacar per al T.M. que ens ocupa, els següents punts: 

Debilitats 

 Problemes de rendibilitat de les explotacions agràries orientades a la 
cerealicultura i a la ramaderia bovina de llet, els segments agraris que 
sustenten el paisatge agrari vallesà més identitaris, que són molt 
dependents de les ajudes europees i, per tant, tenen un futur molt incert. 

 Si se supera l’actual crisi econòmica, social i ambiental, tendència general a 
la urbanització i al creixement d’infraestructures, que a grans trets es pot 
dir que desvirtuen el caràcter del paisatge de la unitat. 

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

Amenaces 

 El planejament sense una visió supramunicipal o territorial, pot constituir 
una amenaça en la mesura que possibiliti la extensió de les 
infraestructures i la creació de noves àrees urbanitzades sense seguir 
pautes d’ordre i de qualitat. Pot constituir una amenaça per al futur del 
paisatge vallesà en la mesura que tendeixi a ocupar sense un criteri global 
els àmbits en què encara resta el paisatge aquí definit com a identitaris. 

 La dificultat de concertació en els àmbits polític, tècnic, acadèmic i 
administratiu per la defensa dels espais agraris, àmbits clau en termes de 
paisatge de la plana vallesana. La falta d’acord i d’un marc legislatiu o 
gestor adequat poden constituir una amenaça per al futur del paisatge 
vallesà. Indefensió davant el mobbing rural. 

 El perill potencial d’inundació de barris, polígons destaquen els casos de 
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès o Ripollet 
que s’han inundat en període de retorn de 50 anys. 

Fortaleses 

 Grau d’implicació social amb el paisatge molt alt i consciència col·lectiva 
pels temes ambientals i paisatgístics molt notable. Probablement és de les 
unitats de la Regió Metropolitana amb una població més compromesa amb 
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la defensa del seu paisatge i que més ha estat capaç de valorar-lo i enaltir-
lo. 

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

 Tot i que la cerealicultura i la ramaderia bovina de llet són sectors amb 
problemes específics, altres segments agraris se’n surten molt millor i 
constitueixen una fortalesa evident per al manteniment del paisatge agrari 
de la unitat.  

Oportunitats 

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

 Un escenari de canvi contundent en la política territorial agrària a 
Catalunya que impliqui la defensa de l’espai agrari i el seu 
desenvolupament, en especial en entorns periurbans. 

 Iniciatives del Parc agrari del Vallès (PAV) i de les Vies Verdes del Vallès 
(VVV), que poden representar un canvi substantiu en el futur del paisatge 
de la unitat, en la mesura que siguin assumides pel conjunt de la societat. 
Potencial del lleure de proximitat i de l’ús social del paisatge. 

 Els productes agraris associats a paisatges rurals de qualitat propers a les 
ciutats. 

 Previsible millora progressiva de la qualitat de les aigües de la conca del 
Besòs, de la contaminació atmosfèrica i de la sobreexplotació i de la 
contaminació de les aigües dels aqüífers. 

VISIBILITATS 

Pel que fa l’anàlisi de les visibilitats, en aquesta fase del planejament s’ha 
optat per calcular la conca visual de tres elements: Les principals vies de 
comunicació i miradors, les visibilitats dels fronts urbans del sòl urbà i 
urbanitzable proposat a l’alternativa 2 (vegeu descripció en apartats 
posteriors d’aquest document) i les visibilitats dels sectors de compleció 
proposats a aquesta mateixa alternativa que ha estat la finalment escollida.  

L’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant un model digital del terreny que inclou la 
vegetació, els elements construïts i tots els elements que poden actuar com a 
pantalla visual a partir de les dades LIDAR disponibles a l’ICGC i amb una 
malla raster d’un metre de costat per a cada píxel. El fet d’emprar els límits a 
una alçada de 1,70m i tenint en compte les pantalles visuals existents les 
visibilitats son en general reduïdes. 
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Il·lustració 30: Visibilitats Vies de Comunicació. Font: Elaboració pròpia. 

 

Com es pot veure les zones més visibles des de les principals vies de 
comunicació (s’ha considerat la C-17 i la C-352) es situen a la zona industrial i 
al voltant immediat de les vies. Si ens fixem amb els límits del sòl urbà 
proposat per la proposta del POUM, trobarem que malgrat que limitades les 
principals visibilitats es troben al voltant mateix dels límits amb especial 
importància al l’extrem nord de Can Duran (on la proposta del POUM preveu 
una àrea de compleció que ha de permetre, a més de donar solució a la 
mobilitat de la zona, tancar per dalt aquest front urbà) i també a la zona 
industrial. 

Il·lustració 31: Visibilitats dels límits del sòl urbà proposat. Font: Elaboració pròpia. 
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Per últim s’ha estudiat les visibilitats dels límits dels sectors de compleció.  

Il·lustració 32: Visibilitats dels sectors de compleció. Font: Elaboració pròpia. 

 

PATRIMONI CULTURAL: BENS CULTURAL DECLARATS I ALTRES 
ELEMENTS DEL PATRIMONI CULTURAL 

Tal com es descriu a la memòria del pla: el patrimoni cultural de Canovelles 
està molt vinculat al seu passat agrícola, amb una presència important de 
masies històriques i un gran nombre de jaciments arqueològics. 

A partir de la consulta de l’inventari de patrimoni arquitectònic i arqueològic 
de la Generalitat, la proposta del POUM que s’avalua en aquest document ha 
inventariat i situat tots els elements inclosos en aquest inventari, que hauran 
de ser inclosos al catàleg de béns a protegir del POUM.  

La majoria d’elements inclosos a l’inventari arquitectònic són masies, amb 
l’excepció de l’església de Sant Fèlix i els únics elements de construcció 
recent: la Caserna de la Guàrdia Civil, la Nau Simon, l’Habitatge al Carrer 
Bellmunt, l’espai lliure Can Cuana i el Centre Cultural. Tots aquests elements 
estan situats al plànol A.16. del POUM presentat en la present fase. Els únics 
elements protegits legalment com a BCIL (Béns Culturals d’Interès Local) són 
l’Església Parroquial de Sant Fèlix i Can Colomer. Pel que fa al patrimoni 
arqueològic cal destacar el Domus d’Olivet, runes d’una antiga construcció de 
defensa i control territorial de l’edat mitjana. 

2.1.10 RISC AMBIENTAL 

Es considera el risc ambiental com aquelles contingències desfavorables tant 
pel que fa als efectes sobre les persones com a la resta de l’entorn. Aquestes 
poden ser derivades de l’acció contundent dels riscos d’esfondraments i 
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d’inestabilitat de vessants, de les inundacions fluvials, i també les que són de 
caire sísmic. A la vegada, s’ha considerat la sequera i els incendis forestals, a 
més de l’exposició als riscos tecnològico-industrials. 

Il·lustració 33: Riscos. Font: Elaboració pròpia apartir de diverses fonts. 

 

D’acord amb el Pla d’Emergències municipal (PEM), el municipi és objecte dels 
riscos especials següents: 

 Nevades. 
 Aiguats i inundacions. 
 Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses. 
 Incendis forestals. 
 Accidents amb substàncies perilloses. 
 Sismes. 

Pel que fa a la classificació del risc segons els plans especials elaborats per la 
Generalitat de Catalunya i tal com es descriuen al PEM de Canovelles: 

 Incendis forestals: alt. 
 Inundacions: baix. 
 Transport de mercaderies perilloses: alt. 
 Sismes: alt (intensitat màxima esperada en un període de 500 anys és 

superior a VII). 
 Accidents greus amb substàncies perilloses: alt. 
 Nevades: mig. 

D’acord amb el corresponent estudi de risc, el municipi, d’acord amb el PEM 
també és objecte dels riscos específics següents: 

 Actes públics en el nucli urbà. 
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PERILLOSITAT GEOLÒGICA 

El terreny planer amb ondulacions i la manca de zones amb pendents 
superiors al 20% (excepte en zones muntanyoses amb bona cobertura 
vegetal i els marges de camps i cursos fluvials), fa que no s’observin riscos 
gravitatoris i/o erosius importants. De fet Canovelles s’emmarca en una àrea 
definida com a “sense risc” a la cartografia del SITxell tal com es pot veure a 
la següent il·lustració: 

Il·lustració 34: Perillositat geològica gravitatòria. Font: SITxell. 

 

RISC D’INUNDACIONS (vegeu apartat 2.1.4 d’aquest mateix document). 

RISC SÍSMIC 

El Sismicat (Pla Especial d’Emergències Sísmiques de Catalunya) defineix 
diverses zones segons la seva perillositat a patir sismes i les característiques 
de cada lloc. Les actuacions d’un municipi davant d’una emergència sísmica 
queden reflectides en el Pla d’Actuació Municipal (PAM). També hi consten, a 
més, les actuacions encaminades a garantir l’operativitat dels mitjans humans 
i materials de què disposa.  

Han d’elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal: 

 Els municipis que tinguin una intensitat sísmica prevista igual o superior a 
VII en un període de retorn associat de 500 anys segons el mapa de 
Perillositat Sísmica presentat al punt 2.1. del SISMICAT. 

 Els municipis pels que s’ha calculat que es superaria el llindar de dany de 
referència (dany sofert per un municipi consistent en més de 50 edificis 
inhabitables o més d’un 10% del total d’edificis del municipi inhabitables) 

en el parc d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme 
esperat en l’esmentat període de 500 anys, segons els estudis de risc 
elaborats per a la redacció d’aquest pla [SISMICAT]. A Canovelles es 
supera aquest llindar.  
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La intensitat sísmica a Canovelles és VII-VIII, i per tant el municipi ha de tenir 
el Pla d’Actuació Municipal.  

RISC D’INCENDI 

Els incendis forestals estan íntimament lligats al règim climàtic mediterrani. 
L’eixut estival, unit a les altes temperatures estableixen les condicions 
òptimes per a l’extensió del foc. Però si l’aparició d’incendis espontanis és un 
fenomen rar – tot i que periòdic en el temps -, l’acció antròpica tendeix a 
incrementar el nombre de successos, que poden ser devastadors en les 
condicions climàtiques esmentades. 

El Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya 
(INFOCAT) estableix que el municipi de Canovelles presenta un perill alt i una 
vulnerabilitat moderada.  

Certament, el mapa de risc estàtic d’incendis forestals mostra un risc 
d’incendi baix a les zones sense vegetació, i un risc moderat o alt a les zones 
boscoses. Cal esmentar que l’escala de treball d’aquest mapa (1:50.000) no 
resulta prou acurada per a precisar amb detall les àrees de risc d’incendi a 
escala local, per bé que sí que permet determinar les grans àrees que 
essencialment es troben relacionades amb l’ús del sòl i la tipologia de 
vegetació existent (conreus, bosc, àrees urbanitzades, etc.).  

Il·lustració 35:Manual d’actuació per incendis forestals. Font: PEM de Canovelles . 

 

D’altra banda al PEM del Municipi de Canovelles, detalla que el municipi està 
obligat a disposar d’un Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendi forestal. Al 
PAM s’hi presenta el plànol anterior on s’hi indica les cobertes del sòl, els risc 
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d’incendi (alt, mitjà o baix) que es concentra a les zones forestals i és baix a 
les àrees urbanes. Cal tanmateix destacar que hi ha zones urbanes, com al 
urbanització de Can Duran que limiten amb zones d’elevat risc d’incendi, tal i 
com es pot observar al plànol anterior.  

RISCOS TECNOLOGICO-INDUSTRIALS - RISC QUÍMIC 

D’acord amb el Mapa de Protecció Civil de Catalunya elaborat per la Direcció 
General de Protecció Civil, Canovelles compta amb una empresa inclosa dins 
el PLASEQCAT. Dins les instal·lacions Seveso amb un risc valorat com a Alt. 

Es tracta de l’empresa Chemetall Hispania, S.A. situada al polígon industrial 
de Canovelles amb les especificacions que es poden veure a la següent taula: 

 

 
 
Il·lustració 36: Risc químic. Font: Protecció Civil. 

 

No s’observen riscos per conductes de matèries Perilloses, si en canvi al 
municipi veí de Granollers (inclòs dins els municipis amb risc per presència 
d’oleoductes).  
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Pel que fa al risc radiològic el municipi està inclòs dins les àrees dels 
municipis amb instal·lacions radioactives, sense que s’hagi pogut saber 
la ubicació específica d’aquestes instal·lacions. 

Es situa fora de les zones de planificació Nuclear.  

RISC DERIVAT DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

D’acord amb el TRANSCAT, Canovelles presenta un risc molt alt pel 
transport de mercaderies perilloses, aquest risc també és compartit pels 
municipis del voltant i es deu principalment al transport per carretera a les 
carreteres (llistades pel TRANSCAT) C-17 que travessa el T.M. 
longitudinalment i la carretera C-1415-b que tanmateix a Canovelles només 
s’ha inclòs dins els TRANSCAT la part que passa pel sòl no urbanitzable i s’hi 
ha determinat un flux de trànsit baix.  

Pel que fa al risc derivat del transport ferroviari, Canovelles ha estat exclòs 
dels municipis amb risc tot i que si que s’hi ha inclòs els municipis 
veïns de Granollers i Les Franqueses del Vallès i a més cal tenir en 
compte que el tren discorre pel quadrant sud-est del municipi a la 
zona de la barriada nova (amb alta densitat de població).  

2.1.11 DETERMINACIÓ DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL 

L’objectiu d’aquest apartat és oferir un anàlisi sintètic dels requeriments 
ambientals que s’han tingut en compte en el desenvolupament del present 
document. No es tracta aquí de proposar una ordenació concreta, sinó més 
aviat de presentar de forma integrada els requeriments ambientals més 
importants. Tot plegat ha de servir de base per a l’elaboració d’una proposta 
concreta d’ordenació, que a més del criteris urbanístics, territorials i 
socioeconòmics, consideri també els requeriments ambientals. 

La determinació de la sensibilitat ambiental s’ha desenvolupat mitjançant 
l’aplicació d’un model cartogràfic basat en SIG (Sistemes d’informació 
geogràfica) que ha integrat diferents aspectes del medi, que s’han considerat 
vinculants.  

L’anàlisi de la sensibilitat ambiental es basa en considerar aquells elements 
que presenten un potencial més elevat per la biodiversitat, la connectivitat 
ecològica i un millor estat de conservació des del punt de vista ecològic. Per a 
fer aquesta valoració s’ha generat una capa d’informació en format ràster. 

La nova capa ha estat generada a partir de la combinació de capes digitals 
d’informació de les diferents variables considerades. Així, a cada variable 
considerada se li ha assignat un rang de valors en funció de les seves 
característiques ambientals en el marc del context territorial en el que 
s’emmarca el present document.  

El rang de valors té el seu límit inferior en 1, mentre que el seu límit superior 
depèn del rang valors que pugui adquirir la variable amb un màxim de 5 
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punts. Es valora cada punt del mapa respecte a una variable concreta el valor 
mínim de la qual és sempre 1 (ó 0 per aquelles variables que en un punt 
concret no apareixen) i per tant els valors que s’assignen a cada capa no 
serveixen per a valorar la importància d’aquesta capa respecte a la resta de 
capes, el que es pretén es obtenir una capa d’informació que valori el conjunt 
de les variables. Tot i així les capes que presenten molts registres, com en el 
cas de la capa referent als usos del sòl, s’han reclassificat mitjançant 
l’assignació de valors numèrics que responen al grau d’importància relativa 
d’acord amb l’anàlisi del perfil ambiental que s’ha desenvolupat en aquest 
mateix document. 

Per a un píxel donat, el resultat representa el sumatori dels diferents valors 
de cadascuna de les variables, i dóna un valor relatiu (a mode d’índex) sobre 
l’interès i les potencialitats del punt en relació a la sensibilitat ambiental. En 
conseqüència, la intenció és poder establir el valor de l’espai en aquest sentit 
i, per tant, els resultats tenen vocació de ser comparatius entre punts. El 
resultat és per tant a valoració de la sensibilitat ambiental per a cada punt en 
relació a la resta del territori municipal.  

A la següent taula, es presenten el s valors que s’han assignat a cada capa 
per a l’obtenció del mapa de sensibilitat: 

Taula 14: Reclassificació de les capes considerades per a determinar la sensibilitat ambiental. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
1.-Usos del sòl  Valor 
Aigües Continentals 4 
Boscos 3 
Conreus 2 
Improductiu artificial 1 
2.-Hàbitats  Valors 
Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la 
muntanya mitjana) 

5 

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra 
baixa plujosa i de l'estatge submontà 

5 

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 4 
Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.) 4 
Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de 
terra baixa i de l'estatge submontà 

4 

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa 4 
Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de terra baixa 
(i de l'estatge montà) 

3 

Grans parcs i jardins 3 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 3 
Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i 
altres planifolis de sòls humits 

3 

Vivers de plantes llenyoses 3 
Conreus abandonats 2 
Conreus herbacis extensius de secà 2 
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 1 
Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 1 
Pedreres, explotacions d'àrids i runam 1 
3.-Hàbitats d'interès comunitari  Valor 
Prioritaris 2 
No Prioritaris 1 
4.-Xarxa hidrogràfica Valor 
Eix fluvial (àmbit d’influència de 25 metres com a màxim). 1 
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5.- Pla Territorial Metropolità de Barcelona Valor 
Sòl de protecció especial 2 
Sòl de protecció preventiva 1 
6.- Pendents Valor 
0-5% 1 
5 - 10% 2 
10 - 15% 3 
15 - 20 % 4 
més del 20% 5 
7.- Àrees d’interès florístic i faunístic Valor 

Zona inclosa a les AIFF 1 

8.- Espais natural protegits Valor 

Xarxa Natura 2000 2 
PEIN 2 
Forest del catàleg d’utilitat pública 1 
9.- Inundabilitat Valor 
T=500 1 
T=100 2 
T=10 3 

El resultat obtingut, el mapa de sensibilitat ambiental de Canovelles, es pot 
veure a ala següent il·lustració: 

Il·lustració 37: Mapa de Sensibilitat ambiental de Canovelles. Font: Elaboració pròpia. 

 

SÍNTESI I ELEMENTS CLAU 

 Els terrenys situats a l’est de la C-17 estan protegits pel planejament 
territorial i urbanístic vigent. 

 La C-17 produeix un fort impacte sobre la connectivitat, sent una 
barrera infranquejable.  

 Els valors ambientals més destacats són els HICs. 

 El riu Congost, és l’altra zona de valor ambiental més destacat. 
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 S’observa risc d’inundabilitat a l’entorn del riu Congost en zones 
urbanes. 

 La xarxa hídrica trenca la continuïtat del sòl agrícola (que és majoritari 
al T.M.) i concentra la presencia d’elements de valor ambiental en 
aquesta zona.  

 Les aigües del Congost i les aigües subterrànies presenten un estat 
deficient amb pressions i impactes derivats principalment de les àrees 
urbanes i els seus usos.  

 No hi ha corredors verds o eixos verds que permetin la sortida de les 
zones fortament urbanitzades a les zones naturals. 

 Es detecta una zona de connexió entre el riu Congost i el Torrent de 
Fangues, actualment classificada com a sòl no urbanitzable i que 
s’hauria de mantenir com a tal.  
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3 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

Fruit del treball de camp i l’anàlisi de context, es presenta en el present 
apartat un seguit d’objectius.  

Alhora que s’han definit els objectius ambientals es presenten també un 
seguit de propostes estratègiques pensades per a millorar la sostenibilitat 
global de la proposta d’ordenació del pla.  

3.1 PROPOSTES AMBIENTALS 

El municipi de Canovelles es situa en una zona de forta pressió urbanística, 
tant per la proximitat a Granollers, com pel context comarcal marcat per la 
forta presència d’indústria i de grans vies de comunicació que han fragmentat 
el territori. En aquest sentit, des del punt de vista ambiental i a nivell general 
cal: 

 Endegar una estratègia d’ordenació del sòl no urbanitzable que asseguri la 
protecció, el manteniment i la millora dels valors ambientals presents al 
municipi. Amb especial atenció a les zones arbrades, els hàbitats d’interès 
comunitari i els cursos fluvials però sense deixar de banda les zones 
agrícoles, que són el tret diferenciador de la comarca vallesana i que s’ha 
anat perdent amb el procés urbanitzador. 

 Donar valor els espais agrícoles, per tal de poder mantenir aquest element 
estructurador i diferenciador del paisatge vallesà.   

 Endegar una estratègia per a les zones verdes i els espais lliures urbans 
que sigui coherent amb els valors i l’estructura del sòl no urbanitzable del 
municipi. En el sentit de fer penetrar a l’estructura del sòl urbà els valors 
ambientals del sòl no urbanitzable. Dotant al municipi d’una estructura 
bàsica que relligui els sòl urbans i els no urbanitzables a partir dels espais 
lliures. Això no serà possible sense establir elements que permetin la 
permeabilitat de la C-17, avui en dia gairebé infranquejable.  

 En consonància amb l’estructura relligadora del sòl urbà i el no urbanitzable 
a parir dels espais lliures urbans i les zones d’especial interès del sòl no 
urbanitzable, caldrà definir una xarxa d’itineraris verds-cívics amb l’objectiu 
de reforçar aquesta estructura municipal basada en els valors ambientals. 

 Seguint amb la idea de definir una xarxa d’itineraris, s’ha de regular 
normativament l’establiment de ballats en camins públics o amb accés a 
diferents elements d’interès natural i paisatgístic.  

ESTRATÈGIES AMBIENTALS D’ORDENACIÓ DEL SÒL NO 
URBANITZABLE 

L’ordenació del SNU a més de l’estratègia de penetració dins l’estructura 
urbana també ha de basar-se en els següents criteris ambientals: 

 Protecció, manteniment i millora de les zones arbrades amb presència 
d’hàbitats.  
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 Protecció, millora i manteniment del mosaic agroforestal propi del T.M, 
protegint i donant valor als espais agrícoles, per tal de poder mantenir 
aquest element identificador del municipi.   

 Adequació als condicionats ambientals derivats del planejament territorial, 
això és:  

o Manteniment com a sòl no urbanitzable de màxima protecció dels 
sòls situats dins la categoria de protecció especial. Inclou tot el sòl 
situat a l’oest de la C-17 (excepte una peça de sòl urbà a Can 
Duran). 

o Manteniment com a sòl no urbanitzable dels sòls inclosos dins la 
categoria de protecció preventiva, amb especial atenció a la zona 
que a d’actuar de separador urbà a l’eix torrent de Fangues – riu 
Congost.  

 
Il·lustració 38: Planejament territorial. 

 

3.2 OBJECTIUS AMBIENTALS  

Considerant, per una banda els objectius ambientals fixats en l’àmbit 
internacional, europeu, estatal, autonòmic i local i els principis per al 
desenvolupament urbanístic sostenible, i per l’altre els principals aspectes 
ambientals detectats en aquest mateix document, s’estableixen els objectius 
ambientals específics per al desenvolupament del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Canovelles. 

Cal remarcar, com no pot ser d’altra manera, que aquests objectius fan 
referència únicament a l’àmbit estricte del municipi de Canovelles d’acord 
amb la proposta avaluada. Amb tot, estan plantejats amb visió integradora de 
manera que, encara que formalment s’apliquin a l’àmbit objecte del Pla, a la 
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pràctica tenen com a objectiu millorar globalment els aspectes ambientals del 
conjunt del territori. 

Es presenten a continuació per a cada element definidor del perfil ambiental 
municipal els objectius ambientals i els sub-objectius que els desenvolupen. 
Més endavant, dins d’aquest mateix apartat es presenten els objectius de 
forma jerarquitzada. 

OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL, MOBILITAT 

A.- Model d’ocupació i ordenació del sòl: minimitzar el consum del sòl i 
racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i 
atent als condicionants ambientals existents. 

1 Disminuir la superfície de sòl urbà o urbanitzable en espais vulnerables 
ambientalment. Prioritzar actuacions de reutilització i reciclatge en sòl 
urbà. 

2 Recuperació d’espais urbans i periurbans degradats. 
3 Promoure la compactació dels nuclis existents i respectar la tipologia 

edificatòria del municipi. 
4 Dotar el municipi d’una xarxa d’espais verds urbans que facilitin una relació 

tova entre les zones urbanes i l’entorn no urbanitzable. Amb un tractament 
específic per als eixos connectors-cívics identificats. 

5 Estudiar el creixement del municipi a partir del desenvolupament dels 
sectors pendents del planejament vigent i propiciant un creixement 
compacte i continu. Evitant sobrepassar els límit actual definits per la C-17 
a l’oest del nucli urbà i la delimitació dels sòls de protecció definits pel 
planejament territorial. 

6 Catalogar els camins rurals que permeten l’accés al sòl no urbanitzable i 
preveure les característiques que aquests hauran de tenir (amplada, 
tractament del ferm...) així com les distancies a les que es podrà situar 
qualsevol tanca o edificació. 

7 Preveure la comunicació de les principals polaritats del municipi amb espais 
idonis per ser recorreguts a peu o amb bicicleta, tot definint itineraris 
paisatgístics que neixin al cor del nucli urbà. 

8 La rehabilitació o reconstrucció de les edificacions incloses en el catàleg de 
masies i cases rurals hauran de respondre a raons arquitectòniques, 
històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. Tenir en consideració en 
la elaboració de l’esmentat catàleg el document “Directrius de contingut 
per al catàleg de masies i cases rurals”. 

 

CICLE DE L’AIGUA 

B.- Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de 
l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic 
globalment eficient. 

1 Prioritzar tipologies urbanístiques que comporten menor consum d’aigua.  
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2 Exigir en totes aquelles tipologies urbanístiques o edificatòries on resulti 
viable, sistemes de captació i emmagatzematge d’aigües pluvials. 

3 Fomentar la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc. 
Segons els nivells de qualitat exigibles als diversos usos. 

4 Minimitzar els espais impermeables, establint superfícies màximes i 
l’exigència de paviments porosos, per tal de facilitar la infiltració de l’aigua 
de pluja. 

5 Preveure, en les zones lliures d’edificació del sòl urbà i urbanitzable, la 
plantació d’espècies vegetals autòctones i de baix requeriment hídric 
(xerojardineria). 

6 Definir una xarxa separativa d’aigües residuals conduïdes a l’estació 
depuradora, i aigües de pluja, amb la precaució de col·locar elements de 
registre que impedeixin els pas de materials en suspensió. 

7 Adequar els creixements i les activitats a la disponibilitat d’aigua, i donar 
directrius de consum responsable i la conservació i millora de la qualitat de 
l’aigua. 

 

ATMOSFERA 

C.- Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre la 
qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les 
immissions de substàncies contaminants. Prevenir i corregir la contaminació 
acústica, lluminosa i electromagnètica. 

1 Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne la 
contribució al canvi climàtic. Mitjançant la potenciació de modes de 
transport més eficients i models d’assentament més compactes. 

2 Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants. 
3 Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació. 
4 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic o privat) i 

evitar-ne els fluxos a l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte 
negatiu sobre els organismes vius. 

5 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no 
renovables. 

6 Introduir mesures per a millorar l’ecoeficiència dels edificis en la normativa. 
7 Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de 

transport d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre 
els éssers vius i el paisatge. 

 

RESIDUS I MATERIALS 

D.- Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i 
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o 
contenidorització. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels 
materials i el medi ambient en general. 

1 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva de residus. 
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2 Promoure en els edificis i establiments la previsió d’espais i instal·lacions 
que facilitin la recollida selectiva dels residus i la seva gestió. 

3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

 

BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI 
NATURAL 

F.- Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general: considerar la 
biodiversitat de l’entorn estudiat en l’ordenació. Amb l’objectiu de facilitar la 
integració de les zones amb elements naturals del sòl urbà i urbanitzable. 
amb el context ecològic en que s’emmarca. 

1 Preservar els elements d’interès ambiental protegits, reconeguts o 
catalogats pel planejament territorial, urbanístic i sectorial, amb una 
proposta normativa coherent amb les determinacions del planejament de 
rang superior. 

2 Preservar els sòls de valor agrícola del municipi, especialment les zones 
agrícoles situades al nord oest del T.M. 

3 Promoure la preservació de la vegetació arbòria preexistent en l’espai lliure 
del sòl urbà. 

4 Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès 
comunitari. Incloure mostres suficients d’altres hàbitats naturals i 
seminaturals no representats o insuficientment representats. En cas que 
això no sigui possible, aquests hàbitats s’inclouran preferentment dins del 
sistema d’espais lliures, tot preservant el sentit natural de la vegetació 
existent. 

5 En relació als terrenys forestals, caldrà establir una zonificació i una 
regulació adequades, d’acord amb la legislació sectorial aplicable. 

6 Fomentar la naturalització dels espais lliures. Tot evitant la proliferació 
d’espècies bioinvasores.  

7 En relació als terrenys forestals, caldrà establir una zonificació i una 
regulació adequades, d’acord amb la legislació sectorial aplicable i, 
específicament, la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

8 En relació amb la regulació de la xarxa de camins rurals i l’accés motoritzat 
al medi natural, caldrà atendre a allò que estableix la Llei 9/1995, de 27 de 
juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 
166/1988, de 8 de juliol, de desplegament. 

9 Garantir la permeabilitat ecològica del conjunt de la matriu territorial. 
 

PAISATGE I PATRIMONI CULTURAL 

G.- Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 

1 Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i 
harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i 
ambientals. 
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2 Donar un tractament de vora específic als fronts urbans amb l’objectiu 
d’integrar-los paisatgísticament amb l’entorn amb especial èmfasi el front 
industrial del riu Congost i la Barriada nova, així com el nord de la 
urbanització de Can Duran.  

 

RISCOS 

H.- Incloure l’anàlisi dels riscos al si del procés de planejament amb l’objectiu 
de fer front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per a 
minimitzar-ne els efectes 

1 Preveure les obres necessàries per a minimitzar el risc lligat a la 
inundabilitat del riu Congost que afecta a la zona est del nucli urbà i la 
zona industrial.  

2 Tenir en compte en l’elaboració de la proposta d’ordenació les 
determinacions de la zonificació del PLASEQCAT.  

3 Delimitar àrees de protecció contra incendis als polígons urbans propers a 
masses boscoses i zones amb risc d’incendi. 

3.2.1 JERARQUITZACIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Objectiu 1 Model d’ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i 
racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i 
atent als condicionats ambientals existents.  

Objectiu 2 Incloure l’anàlisi dels riscos al si del procés de planejament amb 
l’objectiu de fer front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per 
a minimitzar-ne els efectes.  

Objectiu 3 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general: 
considerar la biodiversitat de l’entorn estudiat en l’ordenació, amb l’objectiu 
de facilitar la integració de les zones amb elements del sòl urbà i urbanitzable 
amb el context ecològic que s’emmarca.  

Objectiu 4 Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle 
natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model 
urbanístic globalment eficient. 

Objectiu 5 Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i 
garantir-ne la qualitat.  

Objectiu 6 Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre 
la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les 
immissions de substàncies contaminants. Prevenir i corregir la contaminació 
acústica, lluminosa i electromagnètica. 

Objectiu 7 Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels 
residus i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu 
tractament i/o contenidorització. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre 
el cicle dels materials i el medi ambient en general. 
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4 ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ 

L’aplicació dels criteris d’ordenació i urbanització sostenibilista en el 
planejament, a fi d’assolir els objectius i criteris ambientals assenyalats en els 
punts anterior, s’ha realitzat mitjançant el treball conjunt amb l’equip redactor 
de la proposta d’ordenació i l’Ajuntament. Això vol dir, que des d’un inici s’han 
tingut en consideració per definir l’alternativa final els criteris ambientals 
identificats en els treballs previs, dotant l’alternativa final de la major 
coherència territorial i ambiental. De tot aquest procés se n’ha derivat la 
proposta analitzada, que correspon a l’alternativa 2. A més també s’ha tingut 
en compte l’alternativa 0 que correspon al planejament vigent i l’alternativa 1 
que correspon als treballs inicials del POUM. 

Tal com es detalla a la memòria del pla: Les  alternatives 1 i 2 intenten 
resoldre els problemes detectats a l’anàlisi i diagnosi realitzada, amb la 
diferència de que l’alternativa 1 és més “conservadora”, resolent únicament 
les incoherències detectades en aquells àmbits d’actuació pendents de 
desenvolupar, però mantenint les previsions del planejament vigent pel que fa 
a sistemes urbanístics. A les dues es planteja, això sí, una nova regulació de 
les zones urbanístiques residencials per tal de resoldre les discordances 
detectades, especialment a les àrees centrals i la Barriada Nova. 

Així mateix, ambdues alternatives plantegen l’ordenació del sòl rústic a partir 
de considerar i potenciar la seva estructura (camins i torrents) i la seva 
protecció, fent una distinció entre activitats compatibles i incompatibles i 
assenyalant els nuclis rurals i masies que cal regular per la seva conservació i 
integració en el paisatge. 

4.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 

4.1.1 ALTERNATIVA 0 

L’alternativa 0, representa, com s’ha dit, el manteniment del planejament 
vigent. La descripció de l’estat del planejament a Canovelles s’ha presentat en 
apartats anteriors d’aquest mateix document (vegeu apartat 1.1.1). En 
aquest punt ens centrarem doncs en presentar de forma sintètica les 
característiques més importants des del punt de vista ambiental.  

La connectivitat transversal (ecològica i cívica) és una problemàtica mal 

resolta al municipi. Sobretot pel pas de la C-17. Però també a la ronda nord. 

La zonificació del sòl no urbanitzable no recull de forma específica alguns dels 

elements de valor natural reconegut. Es defineixen tres zones per al SNU:  

a) Sòl agrícola Tipus I: 2.744.592 m2 
b) Àrees de poblament dispers: 145.071 m2 
c) Forestal: 1.244.816 m2, dividits en: 

o en masses extenses: 1.075.956 m2. 

o en filera i bosc de ribera: 168.860 m2. 
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Per cada una d’aquestes zones, la normativa n’estableix la definició, els usos, 
la consideració de nucli de població i la regulació específica dels elements del 
territori que hi són compatibles. 

L’ordenació del sòl no urbanitzable, no recull allò previst al planejament 
territorial, urbanístic i ambiental de referència. A més es tracta d’una 
zonificació que no té en compte elements essencials de la funcionalitat 
ecològica dels diferents sòls, fet que impedeix establir determinacions 
normatives específiques per a cada sector del SNU atenent a la seva 
funcionalitat ecològica. 

La disposició dels espais lliures dista força de la necessitat d’estructurar el 
territori per que es troben concentrats en punts concrets i desconnectats 
entre si. 

Il·lustració 39: Planejament vigent: Font: Equip redactor. 

 

4.1.2 ALTERNATIVA 1 

Tal com es detalla a la memòria del Pla: L’estructura viària completa les 
discontinuïtats detectades a l’anàlisi, especialment: el carrer Barcelona al nord 
de la rotonda, la trama viària al bell mig de les urbanitzacions situades a 
l’oest del carrer Camprodon (Bellulla, Can Diviu, El Tibel, Les Àligues i 5a 
Avinguda). No es planteja salvar les barreres provocades per la C-17 i per la 
Ronda Nord, atesa la dificultat topogràfica i funcional que presenta qualsevol 
solució. 

El sistema d’espais lliures i equipaments es manté segons el planejament 
vigent, incrementat amb els que resultin del desenvolupament dels àmbits 
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d’actuació proposats i amb l’assignació d’usos a aquells equipaments que 
encara no s’han construït. 

Es proposen diferents tipus d’àmbits d’actuació, alguns d’ells ja són previstos 
als planejament vigent però encara no s’han desenvolupat; d’altres es 
plantegen com adaptacions a les actuacions ja realitzades o com a propostes 
de canvis en l’ordenació vigent. Es tracta de tres tipus d’àrees, que 
anomenem de compleció, de remodelació i de rehabilitació. No es plantegen 
àmbits de creixement més enllà de la trama urbana actual. 

Àmbits de compleció: Els tres sectors provinents de la MPPGOU del Sector C 
(C1, C2 i C3), de tipus residencial, l’àmbit al sud de la Ronda Nord i a l’est del 
carrer Indústria, de tipus terciari, que completa la ja iniciada implantació 
industrial, i l’àmbit de l’ED 10, en procés de modificació. 

Àmbits de remodelació: Incloem sota aquesta denominació aquells àmbits 
on es planteja una nova ordenació, ja siguin provinents d’àmbits previstos pel 
planejament vigent (PE 03, PMU 02; ED 09, UA 19), ja siguin àmbits on es 
considera necessari reconsiderar l’ordenació vigent. 

Àmbits de rehabilitació: S’inclou sota aquest concepte l’àmbit del nucli 
antic, pel qual cal aplicar una ordenació que permeti conservar i rehabilitar 
tant les edificacions com els usos existents, millorant especialment la seva 
accessibilitat. 

Els àmbits que es mantenen  segons el planejament vigent s’han codificat 
amb les sigles AM. 

L’alternativa 1 en proposa un seguit d’àmbits que suposen un increment de 
632 habitatges, tal com pes pot veure a la següent taula: 

Taula 15: Alternativa 1. Àmbits d'actuació - Característiques i superfícies. Font: Equip redactor. 

Nº Ús principal Superfície 
Hab. 
totals 

Hab 
existents 

Increment 
Hab 

AC1 Terciari 112.327,47 - 
  

AC2 Residencial 43.404,24 94 
  

AC3 Residencial 38.675,61 82 
  

AC4 Residencial 38.690,45 82   
 

AR1 Residencial 12.963,00 114 31 
 

AR3 Mixte 10.483,00 50 
  

AR4 (ED 10) Residencial 3.727,80 37 
  

AR5 Residencial 9.575,00 29   
 

AM1 (PMU02) Residencial 3.159,00 38 
  

AM2 (ED09) Residencial 3.200,00 32 
  

AM3 (Ca la Piua) Residencial 21.243,00 89 
  

AM4 (UA21) Residencial 13.318,54 16   
 

Total 310.767,11 663 31 632 
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Il·lustració 40: Esquema de l’alternativa 1. Font: Equip redactor. 

 

4.1.3 ALTERNATIVA 2 

Tal com es detalla a la memòria del Pla: 

L’alternativa número 2 es planteja donar una solució als diversos problemes 
que s’ha detectat a l’anàlisi, a partir de les següents idees i objectius:  

L’estructura viària: Resoldre els problemes de l’estructura viària de Canovelles 
(discontinuïtats viàries, cul-de-sac, desvinculació entre barris) creant una 
trama reticular de carrers en sentit vertical i longitudinal que permetin relligar 
tots els carrers del nucli urbà i permetin clarificar les relacions viàries entre 
els diferents barris. 

Mitigar l’efecte barrera, tant física com ecològica, que suposen les grans 
infraestructures viàries que travessen el municipi: 

 A la C-17, preveure un pas rodat soterrat al final Passeig de l’Alzina i de 
passos de fauna al llarg de la carretera.  

 La Ronda Nord, pacificar per facilitar el seu creuament a peu i millorar la 
urbanització dels espais lliures del seu entorn.  

 A la via del ferrocarril, es planteja millorar els passos existents tot 
aprofitant la previsió de desdoblament de la via. 

Nova àrea de centralitat – el centre s.XXI.  Dotar de vida les àrees més 
residencials situades fora de la barriada nova, canvi de caràcter de Av 
Canovelles i c. Barcelona preveient noves tipologies plurifamiliars i nova 
urbanització dels carrers (que actualment tenen caràcter de carretera), 
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preveient la implantació a les plantes baixes de nous comerços i activitats, 
així com noves reserves per equipaments i espais lliures. 

Omplir els buits o els àmbits no desenvolupats, que el creixement urbà ha 
anat deixant al poble, amb l’objectiu de que contribueixin a completar 
l’estructura viària i la d’espais lliures i equipaments, a oferir habitatge 
assequible (HPP), a oferir sòl per activitats econòmiques i també a resoldre 
situacions aturades des de fa temps i necessitades de remodelació i/o 
rehabilitació. 

Així, en atenció a la funció que se’ls atorga i al planejament actual, 
considerem aquests àmbits com de compleció, remodelació i rehabilitació. Es 
preveuen els següents, que es detallen a la justificació de l’alternativa 
escollida: 

- 9 Àmbits de Compleció – AC 
- 5 Àmbits de Remodelació – AR 
- 1 Àmbit de Rehabilitació – ARb  

Entre els àmbits de Compleció destaca L’AC 1 que en tant l’Alternativa 0 com 
l’alternativa 1 situaven en sòl no urbanitzable. Tal com es detalla a la 
memòria del Pla: 

 L’àmbit de Can Gall (AC1). Aquest àmbit, actualment en sòl no 
urbanitzable, és l’únic possible creixement del polígon industrial, però és 
també l’espai verd connector entre el torrent Fangues i el Congost. Disposa 
d’una accessibilitat directa des de la Ronda Nord. En aquest àmbit es 
proposa una ordenació que, sense perdre el seu paper d’espai verd i 
connector, d’una banda completi el polígon industrial, incorpori l’obertura 
del carrer Barcelona fins a la rotonda i l’execució d’una rampa adaptada 
que connecti amb el carrer Jacint Verdaguer, completi l’illa d’equipaments i 
presenti una oferta de sòl per activitats terciàries (no industrials ni 
residencials) al front de la ronda. L’espai verd incorpora Can Gall com a 
element a protegir. 

El sistema d’espais lliures i equipaments es complementa amb les reserves 
provinents del àmbits d’actuació, oxigenant la trama tant densa de la barriada 
nova amb noves places i preveient grans peces d’espais lliure relacionades 
amb la reconversió de masies en equipaments a l’oest. Més enllà de les noves 
reserves es proposa un seguit de connectors verds que permetin relacionar 
l’estructura d’espais lliures urbans i en continuïtat amb el sòl rústic, generant 
itineraris per vianants i bicicletes. 

Tota aquesta trama d’espais lliures, fa necessari establir diferents passos per 
sota la C-17, permeten la relació entre aquests espais lliures i la zona natural 
del municipi, establint una relació sana i necessària.  
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Il·lustració 41: Alternativa 2. Espais Lliures . Font: Equip redactor. 

 

La proposta d’ordenació i estructura de l’alternativa 2 es pot veure a la 
següent il·lustració: 

Il·lustració 42: Alternativa 2. Font: Equip redactor. 
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Pel que fa a l’increment d’habitatges, aquesta alternativa en preveu un 
increment de 631 gairebé igual que l’alternativa 1 i per sota ambdues de 
l’alternativa 0.  

Taula 16: Alternativa 2. Àmbits d’actuació. Font: Equip redactor 

 

4.2 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

El model urbanístic que planteja l’alternativa 2 persegueix els següents 
objectius, d’acord amb la memòria del pla: 

 Mantenir el caràcter de poble però dotant-lo de serveis propis de ciutat. 
 Cohesionar les diverses parts de l’entramat urbà mitjançant la creació d’un 

centre que posi el nucli antic al mapa i completant la xarxa viària i de 
comunicacions a peu. 

 Obrir el poble als valors naturals que caracteritzen el territori –el riu 
Congost, el torrent de Fangues, els camins rurals, les masies, els boscos, 
els conreus–, i que d’una manera respectuosa s’estableixin relacions de 
continuïtat entre les estructures urbanes i les rurals. 

 Equipar bé el poble, especialment per a tres col·lectius: gent gran, joves i 
població en risc d’exclusió, tant en temes d’equipament com d’habitatge. 

 Aprofitar la privilegiada situació a l’eix del Congost i les bones 
comunicacions, potenciant noves  activitats econòmiques que generin 
riquesa al poble. 

 Equilibrar les densitats de les diferents àrees urbanes que formen el poble, 
reduint la densificació de la Barriada Nova i incrementant la de les 
urbanitzacions. 
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 Establir una bona relació amb els municipis veïns, cuidant les continuïtats, 
ja que ni la població ni la vida urbana entén de divisions administratives 
impròpies. 

Tal com es detalla a la memòria del Pla, els motius amb incidència ambiental 
que han dut a optar per l’alternativa 2 són: 

A nivell d’estructura viària, ambdues alternatives són semblants, tot i que la 2 
resol millor que la 1 les barreres provocades per les grans infraestructures, 
preveient la continuïtat viària del Passeig de l’Alzina, així com també proposa 
itineraris per vianants que connecten les zones verdes entre elles i amb l’espai 
obert (el sòl rústic). L’alternativa 2 també millora l’estructura viària als límits 
urbans, preveient un vial al nord que recull els carrers en cul-de-sac de Can 
Duran i un vial paral·lel a la C-17 prolongació del c. Roure fins a la rotonda.  

L’alternativa 2 planteja la conversió de la carretera de Caldes en passeig urbà, 
i perllongar el carrer Diagonal fins a la rotonda (els dos eixos diagonals 
estructuradors), aspecte que no contempla la 1. 

Als àmbits de compleció provinents del sector C de SUR, a l’alternativa 1 es 
respecta la proposta de MPGOU pendent d’aprovació, amb els problemes de 
viabilitat i de falta de donar front a la carretera de Caldes, en tant que a 
l’alternativa 2 s’aposta per una redefinició d’ordenació i d’àmbits i, fins i tot, 
de règim de sòl, que aporta una major viabilitat i contribució a completar 
aquests buits. 

Pel que fa al increment d’habitatges, tot i que l’alternativa 2 presenta més 
àrees de compleció i major increment d’equipaments i espais lliures, ambdues 
alternatives són prou equivalents (un habitatge menys l’alternativa 2), 
malgrat que en els dos casos manca el càlcul del potencial en sòl urbà 
consolidat i el nombre d’habitatges socials que caldrà preveure. 

En matèria d’activitats econòmiques, ja es fa palès a la diagnosi l’esgotament 
de sòl industrial. L’alternativa 1 només proposa l’àrea restant al sud de la 
Ronda Nord (completant la ja iniciada implantació industrial), en tant que la 2 
planteja completar el polígon industrial Can Castells fins a la ronda, tot i 
mantenint una àrea verda connectora entre el Congost i el Fangues, 
plantejant, a més a més, activitats terciàries i comercials que contribueixin a 
traslladar les indústries perilloses existents. Aquesta estratègia comporta un 
impacte important (desenvolupament d’una zona actualment en sòl no 
urbanitzable). Tanmateix cal considerar que (1) La proposta inclou la 
zonificació d’un espai lliure longitudinal encaminat a mantenir la funció 
connectora d’aquest espai. (2) El creixement industrial es fa de forma 
contigua a un espai industrial ja existent. (3) Les noves construccions 
actuaran de front urbà i poden millorar l’encaix paisatgístic del polígon 
industrial en aquesta zona.  
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4.3 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

Es confronten en aquest apartat els objectius ambientals definits en aquest 
mateix document amb les estratègies plantejades. Com que l’alternativa 1 i 2 
es plantegen un cop detectades les mancances del planejament vigent 
assoleixen millor els objectius ambientals plantejats, de totes maneres 
l’alternativa 2 resol millor algunes de les mancances.  

Objectiu 1 Model d’ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i 
racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i 
atent als condicionats ambientals existents.  

La proposta tant de l’alternativa 1 com de la 2, no suposen un augment 
significatiu del sòl urbà i urbanitzable. Els creixements previstos es 
preveuen en àmbits de compleció pendents del planejament vigent. 
L’alternativa 2 planteja dos sectors de creixement fora del sòl urbà 
actual, un és l’AC 9 situat al nord de Can Duran i es una petita àrea que es 
preveu que serveixi per a resoldre la trama urbana inacabada i tancant el 
polígon de sòl urbà, amb una evident millora de la mobilitat. Immediatament 
per sobre aquesta zona, l’equip ambiental proposa l’establiment d’una zona 
boscosa, ja que la zona s’anomena Bosc de Can Xirau i no existeix com a tal 
sobre el terreny. Creiem que la recuperació i/o establiment d’aquesta zona 
boscosa s’hauria de tenir en compte ja que donaria continuïtat al pas de fauna 
previst en el punt que limita amb la C-17.  

El segon creixement és l’àmbit d’actuació AC1, que malgrat que comportarà 
certs impactes associats el requeriment ambiental principal d’aquest espai que 
és la seva funció de connector cívic i ecològic entre el torrent de Fangues i el 
riu Congost, es considera que podria ser viable ambientalment pel disseny 
dels espais lliures, que permetrà mantenir aquesta funció connectora.  

S’adopten densitats lleugerament més altes per a permetre creixements més 
compactes fet que comportarà un augment en l’eficiència de l’ús del sòl sense 
densificar els sòl residencial existent.  

Tant els espais lliures com la proposta de camins estructurants permeten un 
desenvolupament que ajudi a vertebrar la relació entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable.  

Per tal d’assolir aquest objectiu, en el sòl no urbanitzable, s’han analitzat 
totes les edificacions existents, per tal de veure quines d’elles estan 
relacionades amb l’activitat agrícola i quines d’elles no serien compatibles 
amb el sòl no urbanitzable, per poder desenvolupar en fases posteriors una 
estratègia coherent en aquest sentit.  

Objectiu 2 Incloure l’anàlisi dels riscos al si del procés de planejament amb 
l’objectiu de fer front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per 
a minimitzar-ne els efectes.  
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En aquesta fase del planejament no s’han plantejat aquestes mesures tot 
i que s’ha inclòs l’anàlisi del risc lligat a la inundabilitat del riu Congost tant en 
aquest document com en els plànols informatius de l POUM.  

Objectiu 3 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general: 
considerar la biodiversitat de l’entorn estudiat en l’ordenació, amb l’objectiu 
de facilitar la integració de les zones amb elements del sòl urbà i urbanitzable 
amb el context ecològic que s’emmarca.  

En aquesta fase del planejament la proposta del POUM no inclou una 
zonificació específica del sòl no urbanitzable que haurà de recollir els 
valors ambientals detectats en aquest estudi i establir una zonificació d’acord 
amb els mateixos i l’objectiu del manteniment de la seva funcionalitat 
ecològica, en aquest sentit, l’alternativa 2 si que preveu un seguit de zones 
que han d’actuar com a passos de fauna lligats a la infraestructura que 
genera un efecte barrar més important al municipi, la C-17. 

Creiem que en aquest punt, i en fases posteriors, serà necessari establir 
elements normatius o de gestió per tal de donar valor els espais 
agrícoles del municipi, per tal de poder mantenir aquest element 
estructurador i diferenciador del paisatge vallesà.   

Objectiu 4 Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle 
natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model 
urbanístic globalment eficient  

Es prenen densitats edificatòries més altes a les urbanitzacions fet que 
comportarà un disminució del consum d’aigua per habitant. Sense que aquest 
increment de la densitat trenqui amb la tipologia edificatòria existent.  

Objectiu 5 Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i 
garantir-ne la qualitat.  

L’alternativa 2 preveu un tractament específic per al front industrial del 
riu Congost i la zona nord de Can Duran que amb l’aplicació de criteris 
d’integració i minimització de l’impacte paisatgístic que poden comportar un 
millora en aquest aspecte. 

Objectiu 6 Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre 
la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les 
immissions de substàncies contaminants. Prevenir i corregir la contaminació 
acústica, lluminosa i electromagnètica. 

Les millores proposades en l’estructura viària del municipi milloraran la 
mobilitat interna fet que pot facilitar la disminució de les emissions derivades 
del transport.  

Objectiu 7 Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels 
residus i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu 
tractament i/o contenidorització. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre 
el cicle dels materials i el medi ambient en general. 
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En aquesta fase de planejament no s’ha desenvolupat les estratègies de 
gestió dels residus.  

La proposta avaluada comportarà impactes ambientals que caldrà corregir o 
compensar. Destaquen en aquest punt les zones amb riscos detectats que es 
classifiquen de sòl urbà, el desenvolupament de zones no urbanitzables amb 
valor natural i l’augment en consum de recursos de les noves àrees de 
creixement.  

Es conclou que l’alternativa 2 és l’alternativa d’ordenació que millor 
assoleix els objectius ambientals de conservació de la biodiversitat i del 
patrimoni natural i de manteniment de la identitat i la qualitat paisatgística 
del municipi. L’ordenació adoptada proposa un creixement, compatible amb 
els objectius ambientals, i en general representa una millora respecte a la 
situació actual. 

Caldrà, però, incorporar certes mesures correctores, preventives i/o 
compensatòries per tal de millorar el grau d’assoliment dels objectius 
ambientals, algunes d’elles ja tingudes en compte en aquesta primera fase 
fruit del treball conjunt dels diferents membres de l’equip redactor del POUM. 

Aquestes mesures addicionals hauran d’anar encaminades a millorar la gestió 
del cicle de l’aigua, la millora de l’ecoeficiència, i la minimització de l’impacte 
paisatgístic de les noves construccions i el manteniment com a zones verdes o 
espais lliures les zones més vulnerables des del punt de vista ambiental i 
establiment d’uns criteris normatius clars i contundents per reforçar aquest fi.  
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Aquest estudi es signa a Vic el 9 de novembre de 2015. 
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