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1.  INTRODUCCIÓ 

1.1.  Presentació. Avaluació Ambiental Estratègica 

Actualment, el planejament urbanístic incorpora criteris de sostenibilitat en el seu desenvolupament. Aquests 

criteris es veuen incorporats a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament, per tal de 

preveure un ús racional del territori, compatibilitzant així el creixement i el dinamisme econòmic amb el 

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

Així doncs, juntament amb l’elaboració de figures de planejament urbanístic, també cal elaborar un informe 

que descrigui en termes ambientals les característiques de la figura de planejament prevista. 

També cal tenir en compte, que la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, 

transposa a la legislació catalana la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’Avaluació Ambiental 

Estratègica de Plans i Programes, i estableix l’obligatorietat d’avaluar els efectes ambientals de l’ordenació 

territorial i del planejament urbanístic. 

Per altra banda, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, determina una avaluació ambiental 

estratègica per determinats plans urbanístics, i estableix la documentació ambiental a presentar, així com el 

seu contingut en la tramitació del pla.  

Atenent als supòsits establerts 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, estableix 

en la seva Disposició Addicional vuitena, les regles aplicables en l’avaluació ambiental fins que la Llei 6/2009 

s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre. 

Aquesta Modificació Puntual del POUM de Lliçà d’Amunt també és un document normatiu que determina els 

mecanismes d’intervenció en el territori, en funció dels seus usos, concretament a les de construccions en sòl 

no urbanitzable de Can Caponet, Can Genàs, Can Julià, entre d’altres.  

Les raons per incloure una construcció en el catàleg poden ser de tipus arquitectònic, paisatgístic, històric, 

mediambiental o social.  

Aquesta modificació de normes puntual s’haurà de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica 

simplificada. 

En el títol II - Capítol I de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es regulen els tràmits i 

documentació de l'avaluació ambiental estratègica: a la secció 2a s'especifica el tràmit d'avaluació ambiental 

estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental emeti l'informe ambiental estratègic. L'article 29 

estableix que en la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyant a 

l'esborrany del pla, s'ha de presentar davant l’òrgan substantiu, un document ambiental estratègic, amb el 

contingut mínim que fixa l'article esmentat. Aquest tràmit equival al que anteriorment, per la Llei 6/2009 
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d'avaluació ambiental de plans i programes, s'anomenava procediment de decisió prèvia d'avaluació 

ambiental. 

Així, el present document és el document ambiental estratègic (DAE) de la modificació puntual del POUM de 

Lliçà d’Amunt a la zona on es troben ubicades les construccions en sòl no urbanitzable de Can Caponet, Can 

Genàs i Can Julià, redactat segons les determinacions establertes en la Llei 21 /2013 de 9 de desembre, 

d'avaluació ambiental, així com la Llei 6/2009, de 28 d'abril, sobre l'avaluació ambiental de plans i programes 

en el medi ambient, el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d'agost), i les seves modificacions, i 

el seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

Aquest document té la finalitat de justificar que la modificació puntual dels usos de sòl no té efectes 

ambientals significatius sobre el medi ambient. Per això, el present document ambiental determina els 

aspectes rellevants del medi que poden veure's afectats, descriu les diferents alternatives proposades, i 

determina els possibles efectes ambientals de l'alternativa escollida. També proposa mesures preventives, 

correctores i/o compensatòries, per aconseguir un desenvolupament urbanístic sostenible i minimitzar 

qualsevol efecte ambiental sobre el medi ambient. 

 

 
1.2.  Abast del document ambiental i contingut de la modificació puntual 

L’Abast d’aquest document ambiental és el que ja s’ha comentat en apartats anteriors, i es tracta de la zona de 

les construccions de Can Caponet, Can Genàs i Can Julià i les seves àrees adjacents (veure Annexes, plànol 

emplaçament). 

La modificació puntual a què fa referència aquest Document Ambiental Estratègic està format  per la següent 

documentació:  

- Memòria urbanística 

- Document Ambiental   

- Documentació gràfica  

 

1.3.  Marc legal 

La formulació de la present modificació correspon a l’Ajuntament, que és qui té atribuïda la competència per a 

formular els plans d’ordenació urbana municipal, d’acord amb l’article 76 del decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel que s’aprova el TRLU, i que la modificació conté la documentació i les determinacions contingudes 

a l’article 106.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret 305/2006, de 18 de juliol. 
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L’òrgan competent per a l’aprovació inicial, d’acord amb l’article 106.1 del Reglament; i que, d’acord amb 

l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova la Llei Municipal de Catalunya, és el 

plenari municipal, amb el quòrum establert a l’article 114.3.k de la pròpia Llei, i en conseqüència, previ 

informe favorable de secretaria, segons l’article 179.1.b) del citat decret legislatiu 2/2003. 

 

En l’apartat 1.5 de la Memòria es raona i justifica la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en 

relació amb els interessos públics i privats concurrents, tal com estableix l’article 97.1 del TRLU. 

 

Aquesta modificació es tramita amb subjecció al procediment establert per a la formació dels plans 

d’ordenació urbana municipal, de conformitat amb l’article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Atès 

l’objecte d’aquest document, la modificació es redacta d’acord amb el que es disposa a l’article 96 i següents 

del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del TRLU, i d’acord amb els articles afins del decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’urbanisme, (articles 116, 117 i 118); Llei 

3/2012, del 22 de febrer, de modificació del TRLU, i els articles afins de les Normes Urbanístiques del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt.  

 

La modificació proposada afecta sòls no urbanitzables alterant-ne la qualificació. Resta sotmesa a tràmit 

ambiental tot i que: 

- No s’altera la classificació del sòl 

- La nova qualificació no comporta en general l’admissió de nous usos o de més intensitat d’ús respecte a les 

descrites i admeses en les determinacions del catàleg de construccions en sòl no urbanitzable. 

- Els terrenys arbrats es regularan segons les disposicions de la subzona de protecció especial forestal i natural. 
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2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT TERRITORIAL I ABAST 

 
2.1.  Àmbit territorial 

El present Document es redacta per la modificació puntual del POUM de Lliçà d’Amunt, concretament a la 

zona de les construccions de Can Caponet, Can Genàs i Can Julià i les seves àrees adjacents, en sòl no 

urbanitzable (en endavant SNU) del municipi de Lliçà d’Amunt, a la comarca del Vallès Oriental.  

 
Terme municipal de Lliçà d’Amunt 

 
Ubicació de la parcel·la 
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2.2.  Medi físic 

Situació: 

Lliçà d'Amunt és un municipi de 22 Km2 i amb una població de 14.215 habitants. Situat a l'extrem occidental- 

central de la comarca del Vallès Oriental, comarca situada a la Depressió pre-litoral arrecerada pel  Montseny, 

els cingles de Bertí i la Serra de Granera per una banda, i per la Serralada Litoral o Marina per l’altra, formada 

pel Montnegre, el Corredor, Cellecs i Sant Mateu. 

El municipi limita al nord-oest amb el municipi de Caldes de Montbui, al nord amb Santa Eulàlia de Ronçana, al 

nord-est amb Canovelles, al sud-est amb Granollers, al sud amb Parets del Vallès i Lliçà de Vall i, finalment, al 

sud-oest amb Palau de Plegamans, tots del Vallès Oriental. En relació a la xarxa viària es remarca la proximitat 

de la xarxa viaria intercomarcal (C-17, l'autovia de I'Ametlla, antiga N-152), de llarga distancia (autopistes A-7 i 

A-17, Barcelona- la Jonquera) i la xarxa de comunicació  ferroviària  de  passatgers i mercaderies, integrada per 

dues línies de RENFE (Barcelona- Portbou i l'Hospitalet de Llobregat- Puigcerdà). 

El  terme  consta del nucli de població principal, Lliçà d'Amunt com a cap de municipi, i diverses urbanitzacions, 

fins a dotze, que constitueixen entitats singulars, en concret: Ca l'Artigues, Ca l'Esteper, la Pineda del Vallès, 

Can Farell, Can Lledó, Can Costa, Can Rovira, Can Salgot, Mas Bo, Palaudalba, Pineda Feu i el Pinar i Can Xicota. 

 

Climatologia 

Lliçà d'Amunt s'emmarca dins la tipologia de clima mediterrani costaner central o de plana prelitoral. La 

pluviositat és més aviat alta en relació a altres terres mediterrànies (més de 600 mm/any) però també pateix la 

irregularitat pròpia d'aquest àmbit. Durant els mesos de primavera i estiu l'evapotranspiració potencial supera 

la precipitació, de manera que es produeixen períodes de dèficit hídric important. Segons l'Atlas Climàtic de 

Catalunya, elaborat per l’institut Cartogràfic de Catalunya i l’índex d'humitat de Thornthwaite (índex hídric 

anual) del terme de Lliçà d'Amunt l'assignen a una zona seca subhumida amb un dèficit hídric anual de 100 a 

200 mm. 

El règim de temperatures és suau, a l'entorn dels 15°C de mitjana anual. La mitjana tèrmica hivernal és d'uns 

7°C. La mitjana tèrmica estival es situa pels volts dels 20°C. Durant els mesos de desembre i gener es dona 

sovint el fenomen d'inversió tèrmica i són freqüents les gelades i la formació de boira baixa. 

Segons   les  gràfiques   presentades  referents  a   les   dades   meteorològiques registrades l'any 2001, el mes 

més plujós de l'any va ser el novembre i el menys plujós el juny. 

Les temperatures mes altes s'assoleixen al mes d'agost i les temperatures mes baixes al febrer. En general 

s'observa una primavera i tardor plujoses i temperades, un estiu calorós i sec i un hivern plujós i fred. 

 

Geomorfologia 
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El municipi de Lliçà d'Amunt es localitza en plena depressió del Vallès- Penedès, una  fossa  d'origen  tectònic 

situada  entre la  Serralada  Prelitoral al nord, i la Serralada Litoral al sud. El relleu del municipi és suau, entre 

els 135 i 246 m s.n.m. 

El terme presenta dues zones geomorfològiques diferenciades: la zona oest, on es situa el nucli de Lliça 

d'Amunt, més planera ja que es la zona de plana al·luvial del Tenes (1); i la zona central i est, on es troba una  

successió de valls i turons alineades en  sentit descendent nord-sud amb  relleu mes pronunciat, tot i que 

arrodonit, ja que el subsòl està constituït pels materials terrígens d'edat neògena (2), on es troben totes les 

urbanitzacions (Ca I'Estaper, Can Salgot, Ca I'Artigues, 

etc.). 

 

Geologia i sols 

Geologia 

Lliçà d'Amunt es troba dominat per dues grans formacions geològiques, les argiles de I'Aragonia superior, i les 

graves, sorres, llims i argiles que formen les terrasses fluvials de les dues planes al·luvials al voltant del riu 

Tenes i la riera Seca. 

Així, destaquen les argiles i gresos arcòsics de I'Aragonia superior- Vallesà (epígraf NMa), que ocupen més del 

80% del terme. Aquestes arcoses són fruit de la meteorització, transport i sedimentació del granit de la 

Serralada Prelitoral, essent formades per una matriu argilosa caolinítica. Presenten sovint intercalacions de 

nivells conglomeràtics poc desenvolupats. 

Per altra banda, tenen també força importància ocupant un total d'un 14% del terme, les graves, sorres, llims i 

argiles de les terrasses fluvials al voltant del riu Tenes i la riera  Seca, ja  siguin de I'Holocè com  del Plistocè-

Holocè  basal (epígrafs Qt1 i Qt2, respectivament), formades a partir de  les  aportacions i el modelatge dels 

cursos fluvials. 

AI municipi també s’hi troben zones amb conglomerats que corresponen a zones de canal  incloses  en  

sistemes  de  ventalls  al·luvials  procedents  de  la  serralada Prelitoral i de l'edat del Aragonià-Vallesià (epígraf 

NMcga), els quals s'enclaven en les argiles de l'aragonià superior- vallesà, i zones amb argiles, gresos i 

conglomerats de tonalitats rosades,  d'ambient sedimentari continental, perideltaic i deltaic del Serraval·lià- 

Vallesià. 

Edafologia 

Segons el mapa de sòls d'Europa publicat per la CEE (1985) a escala 1:1.000.000 i d'acord amb els criteris de 

classificació de la FAO-UNESCO, a Lliça d'Amunt li correspon la unitat edàfica dels cambisòls amb uns horitzons 

B càlcics (BK-3cb, BK-2cd i BK-3bc), que té com a sòls  associats les rendzines, litosòls calcaris, feozems calcaris i 

els regosòls calcaris. Els sòls s'han constituït sobre un substrat litològic de roques amb processos de 

descarbonatació. Es tracta, bàsicament, de terra bruna meridional, inclosa dins els sòls de mediterrani 
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subhumit. La naturalesa dels sòls és bàsica o neutra a les serres, formades per materials pliocènics, mentre 

que a les planes al·luvials, formades per argiles quaternàries, els sòls són àcids o neutres. 

 

Medi atmosfèric 

Emissió i immissió de gasos i partícules 

El municipi de Lliçà d'Amunt forma part de la Zona de Qualitat de l'Aire (ZQA) núm. 2, corresponent al "Vallès- 

Baix Llobregat". Actualment, tot i que el municipi no disposa  de  punt  de  mesurament  de  la Xarxa  de  

Vigilància  i Previsió  de  la Contaminació  (XVPCA)  de la Generalitat  de Catalunya  n'hi ha  dos de propers  al 

terme, en concret, a Santa Perpètua de Mogoda (C/ Onze de Setembre/  Av. Girona) que des de 2006 mesura 

PM10, S02, NOx, O3 i dues a Granollers  (C. F. Macià 145, i C. J. Vinyoli-c/ J.V. Foix) que mesuren NOx, O3, CO, 

S02, PM10. 

Tanmateix,  al  municipi  es  donen  emissions  atmosfèriques  a  nivell  local.  Fins  el moment de redacció de 

l'Auditoria Ambiental (2003), a Lliçà d'Amunt hi havia dues industries,   8/0K/T  SA  i BOSCH   Sistemas   de  

Frenado,   incloses   al  Catàleg d'Activitats  Potencialment  Contaminants   de  l’Atmosfera  (CAPCA)  en  el grup  

A, establert  pel  Decret  322/1987,  de 23  de  setembre,  de  desplegament de  la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. Els seus valors d'emissió estan dins els llindars establerts per 

la normativa vigent. 

D'altra   banda,  Lliçà  d'Amunt   queda   agrupat   en  el  grup  3  (La  Selva,  Vallès Occidental i Oriental) dels 

Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT), una eina que permet avaluar la incidència dels 

contaminants emesos  a l'atmosfera en una zona determinada,  un element  de referenda que ha de facilitar  

l'actuació dels poders públics en matèria de planificació i ordenació del territori per preservar i/o millorar la 

qualitat de l'aire. 

Contaminació lumínica: 

Segons la Llei 6/2001 es divideix el territori en 4 zones. La zona objecte d’aquest document es troba a la 

denominada E2 (Protecció Alta: Àrees incloses en àmbits territorials que admeten brillantor reduïda), segons el 

mapa de contaminació lumínica del Departament de Territori i sostenibilitat. 
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

Hidrologia i hidrogeologia 

Hidrologia 

Lliçà d'Amunt està situat a la part intermèdia de la conca del Besòs, entre la serra Pre-litoral i la Litoral, tot i 

que la seva major extensió està situada a la depressió del Vallès.  

Dins del municipi es configuren dues subconques, una formada pel Riu de Tenes i l’altra per la Riera Seca. En 

concret, prop de la zona objecte d’estudi hi trobem el Torrent de Mardans, torrent de la subconca del Riu 

Tenes. 

Aquesta zona es caracteritza per un règim mediterrani, amb cabals irregulars fortament influenciats per les 

precipitacions, i amb èpoques seques. 

Hidrogeologia: 

Com ja hem comentat, Lliçà d’Amunt es troba a la conca hidrogràfica del Besòs, a la unitat hidrogeològica 

número 304, que correspon a l’Àrea de la depressió del Vallès  que se circumscriu al sector hidrogeològic 

tercer, a l’anomenada àrea litoral. Es tracta de l’aqüífer al·luvial del riu Tenes, amb codi 3041A14. 

 

2.3.  Medi natural 

Hàbitats i vegetació 
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La vegetació potencial del municipi és la de l’alzinar mediterrani litoral. Els boscos de la zona objecte d’estudi 

estan formats per alzina (Quercus ilex) pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyoner (Pinus pinea).  

Els voltants de Can Caponet, Can Genàs i Can Julià estan conformats per aquests boscos mixtes, i per zones 

agrícoles, conformant un mosaic agroforestal que enriqueix la diversitat de la zona.  

Aquesta zona es caracteritza també per la presència del Torrent de Merdanç, i per la vegetació associada 

aquests cursos d’aigua. 

 

Pel que fa a les cobertes de caràcter forestal existents en l’àmbit d’estudi coincideixen amb la delimitació 

d’uns hàbitats d’interès comunitari no prioritaris d’alzinars i carrascars (codi 9340) i de pinedes mediterrànies 

(codi 9540), d’acord amb la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats 

naturals i de la fauna i flora silvestre (modificada per 97/62/CEE).  

 

En canvi, pel que fa als valors i la vulnerabilitat de l’àmbit d’actuació, aquest no afecta cap espai natural inclòs 

en el Pla d'espais d’interès natural (PEIN) o de la xarxa Natura 2000, bosc d’utilitat pública, espai d’interès 

geològic o zona humida inventariada. 

 

Fauna: 

Com s’ha comentat anteriorment, la zona objecte d’estudi consta d’un mosaic agroforestal, això ajuda a que hi 

hagi una varietat de fauna més elevada, ja que hi podem trobar la fauna associada a la zona forestal de boscos 

mixtes d’alzines i pins, i l’associada a espais oberts, com són els espais agrícoles que hi trobem. 

Cal tenir en compte que el municipi està considerat com a àrea de campeig de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus 

fasciatus), segons el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

Connectors ecològics: 

El Riu Tenes, i la seva vall agrícola, amb el mosaic agroforestal del qual ja hem parlat, és un eix N-S que 

connecta la zona de la serralada Prelitoral amb la serralada Litoral. La combinació de boscos i camps 

proporcionen a la fauna, tant espais de refugi com zones d’alimentació, sent un espai important a mantenir 

amb la seva diversitat actual. 

 

2.4.  Medi humà 

Població 

El municipi de Lliçà d’Amunt ha tingut un creixement al llarg del temps, que en els últims anys (des de l 2012) 

ha estat moderat, i que en data de 2015 era de 14.742 persones. Per altra banda s’ha de tenir en compte que 

en aquestes dades no s’hi inclou la població de segona residència que hi ha.  
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Usos de sòl 

El municipi té bàsicament tres zones diferenciades, una zona urbanitzada, amb diversos nuclis de població, una 

zona de vegetació natural, formada bàsicament per alzines i pins, i una zona agrícola. 

Generalment al zona agrícola i forestal tenen un lligam molt fort, ja que les dues àrees s’han complementat al 

llarg del temps. 

Per altra banda cal destacar que l’àrea urbanitzada, en la seva gran majoria, està formada per urbanitzacions, 

de baixa densitat i disperses en el territori. 

 

Activitat econòmica 

El municipi de Lliçà d’Amunt tradicionalment havia estat un municipi agrícola. Tot i la davallada dels últims 

anys es tracta d’una activitat que actualment encara hi és present, tot i que amb un pes molt menor que el que 

havia tingut antigament. 

En referència a les empreses que trobem al terme municipal podem trobar indústries dedicades a la 

transformació de metalls, mobles i a la indústria química, bàsicament totes elles situades al voltant del nucli 

urbà. 

Per altra banda, un sector important al municipi és el sector serveis. 

 

Xarxa viaria i mobilitat 

El principal eix de comunicació que trobem al municipi és la C-17, que va de Barcelona a Vic. La resta de 

carreteres que hi trobem són la C-1415b, la C59, la CV-1602 i la BV-1432. 

 

Abastament i sanejament d’aigua 

L’empresa subministradora d’aigües és ATLL (Aigües Ter Llobregat), a partir d’una concessió a l’empresa 

SOREA. En concret en aquest sector l’aigua prové del riu Ter. 

En referència al sanejament, pràcticament totes les urbanitzacions i nuclis estan connectats a sistemes de 

sanejament,la majoria al sistema Montornès (EDAR situada al TM de Montornés del Vallès). 

 

2.5.  Riscos 

Risc hidrogeològic 

Tot i que existeixen diverses àrees al municipi amb risc d’inundació, les edificacions d’aquesta modificació no 

es troben afectades, ja que es troben molt per sobre del Torrent de Merdanç.  

L’INUNCAT defineix una àrea estreta de circulació preferent d’aigües al llarg del Torrent de Merdanç a la part 

alta o nord del nucli urbà de Lliçà d’Amunt. Aquesta zona està situada aigües avall de la zona objecte d’estudi. 
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Risc d’incendi forestal 

Lliçà d’Amunt està considerat com a municipi d’Alt Risc d’incendi, segons l’annex del Decret 64/1995, de 7 de 

març. Al terme municipal hi ha l’Associació de Defensa Forestal (ADF) L’Alzina i també una Associació de 

voluntaris de Protecció Civil que es coordina amb l’ADF. 

 

Risc de transport de substàncies perilloses 

Aquesta població es veu afectada pel risc que suposa el flux de camions que transporten matèries perilloses 

per la C-17. Això però  no afecta a la zona objecte d’estudi. 

 

Risc químic 

Segons el PLASEQCAT en un radi de 3 km hi ha 7 indústries afectades per la normativa d’accidents majors, cap 

d’elles al terme municipal de Lliçà d’Amunt. 

 

Risc geològic 

 Al conjunt del terme no s’ha tingut constància documental o oral que en el passat s’hagin desenvolupat 

processos significatius de vessants ni d’esfondraments.   
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3.  RELACIÓ DEL PLA SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I 

TERRITORIALS CONCURRENTS 

 
3.1.  El Pla Territorial General de Catalunya  

Desenvolupat a través de la Llei 1/1995, delimita els àmbits funcionals territorials de Catalunya sobre els que 

posteriorment s’apliquen els plans territorials parcials. Defineix els espais naturals a conservar i les terres d'ús 

agrícola o forestal d'especial interès que s'hagin de conservar o ampliar. Els terrenys relacionats amb el sòl no 

urbanitzable SNU poden formar part d’aquests espais naturals, terres d’ús agrícola o forestals de què parla 

aquest Pla. 

3.2.  Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026  

Segons el pla, es preveu que per la part nord del terme, pròxima la zona d’estudi, entre la urbanització de 

Pineda Feu i el nucli urbà de Lliçà d’Amunt, transcorri el Quart Cinturó, el qual passaria per sota de Can 

Artigues en un túnel i fragmentaria la principal massa forestal del terme situada al nord-oest. 

3.3.  Pla Territorial parcial de l’àmbit metropolità de Barcelona (PTMB)  

Aquest pla considera que es destina una estratègia de creixement moderat pel nucli urbà. Pel què fa al sistema 

d’espais oberts es considera com a un sistema de valors naturals, amb el Riu Tenes com a corredor fluvial i 

zones de protecció especial i protecció preventiva pel seu valor natural i agrari així com el seu mosaic 

agroforestal.  

En referència a la zona concreta de l’estudi, el Pla Territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament 

pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el 20 d’abril de 2010, qualifica el terreny de referència d’espais de 

protecció especial pel seu interès natural i agrari.  
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Extracte del plànol 1.2 Espais oberts. Proposta del Pla Territorial metropolità de Barcelona 
 

3.4.  El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt (en davant POUM) vigent, va ser aprovat 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 4 de juny de 2014, publicat 

en el DOGC núm. 6831 (16/03/2015) per EDICTE de 16 de març de 2015, sobre els acords de la Comissió 

Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Lliçà d'Amunt. 

 

El POUM estableix per a l’àmbit de referència, les següents determinacions urbanístiques: 

1.- El plànol d’ordenació “ O.3.2 Qualificació de sòl no urbanitzable. Corredor de Palaudàries- Corredor de Can 

Bosc”, qualifica els terrenys indicats com a zona en sòl no urbanitzable, clau 22b- Protecció especial forestal i 

natural. 

 

Extracte de plànol O.3.2 Qualificació de sòl no urbanitzable. Corredor de Palaudàries- Corredor de Can Bosc del POUM, 

amb indicació de l’àmbit afectat per la modificació 
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2.- L’art. 268 de la normativa urbanística del POUM determina les especificacions aplicables a la clau 22b. S’hi 

estableix: 

1. “Definició. 

 S’inclouen dins d’aquesta subzona els àmbits forestals o subjectes a reforestació, els seus entorns i 

altres espais naturals que, encara que no disposin de cap tipus d’arbrat, per llur interès natural, 

ecològic o paisatgístic, han d'ésser exclosos dels processos d'urbanització o edificació i quedar 

subjectes a intervencions de conservació i millora.  

2. Objectius. 

Els objectius primordials d'aquesta categoria de sòl són els de garantir la protecció i conservació de 

les àrees forestals i els seus entorns, així com dels recursos naturals i els valors paisatgístics associats. 

El Pla fomenta la preservació de la seva estructura física i la reforestació dels espais actualment sense 

massa arbòria. 

El planejament determina en aquesta zona el manteniment dels sòls afectats al marge de qualsevol 

procés de transformació i canvi que pugui malmetre els valors que el planejament vol protegir i 

mantenint-los fora de processos de parcel·lació o edificació que els farien forestalment i 

paisatgísticament irrecuperables.  

3. Usos i activitats. 

a) Es consideren activitats admissibles en la zona de protecció especial forestal les de lleure 

relacionat amb la natura i aquelles altres compatibles amb les mateixes i amb els objectius de 

protecció enunciats, sempre que es garanteixi que poden ser tolerades pel medi natural sense 

un deteriorament apreciable dels seus valors. 

b) Dins d'aquestes darreres es consideren activitats compatibles: 

•  les relacionades amb l'explotació de recursos vius quan no estigui dirigida 

estrictament al manteniment, 

• la tala d’arbres en les condicions exposades en l’apartat 4f, 

• les turístiques recolzades en edificacions existents legalitzades i incloses com a 

masies o cases rurals en el Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable. 

• les agrícoles i ramaderes, exclusivament en les àrees actualment preparades per a 

aquest ús. 

c) Es consideren activitats prohibides totes les no relacionades expressament en aquest article. 

4. Règim general d'intervencions de transformació territorial. 

S’estableixen les següents condicions: 

a) Es prohibeixen les obres de roturació, explanació o abancalament, i en especial, les d'extracció 

d’àrids i sorres, i tot tipus d’instal·lacions i infraestructures. S'admeten, en canvi, les obres de 
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rehabilitació orogràfica quan estiguin encaminades a la regeneració hídrica de la zona. 

b) Es prohibeixen els moviments de terres que puguin comportar riscos d'acceleració artificial de 

l'erosió, especialment en aquells terrenys que, per llurs característiques de pendent o altres, resulten 

més vulnerables, com és el cas dels careners i les torrenteres. 

c) Es prohibeixen les intervencions relatives a la construcció d'accessos, les seves instal·lacions 

annexes, temporals o no, i la construcció d’instal·lacions al servei de les carreteres o d'entreteniment de 

l'obra pública. 

d) Es prohibeix la construcció de nous edificis.  

e) S'admeten excepcionalment instal·lacions vinculades a les obres públiques, tals com obres de 

protecció hidrològica; tanques, xarxes d'infraestructura de caràcter general de tipus energètic, 

hidràulic (xarxa de rec), de sanejament o abastament d'aigües, quan es demostri la ineludible 

necessitat de la seva localització en aquestes zones. 

f) Es prohibeix la tala d’arbres que no respongui a plans d’explotació forestals autoritzats per 

l’administració d’agricultura i/o medi ambient, havent-se d’assegurar en tot cas, i per raons d’interès 

urbanístic, la permanència de les masses forestals o d’arbrat, i sempre que no suposi la desforestació o 

augmenti el perill d’erosió del sòl.” 

3.- El Catàleg de Construccions en sòl no urbanitzable del POUM recull les fitxes: 

“Can Caponet-b.9”. La fitxa indica com a ús de l’edificació: “Turisme rural”. I com a prescripcions generals les 

dels articles 303 a 307 de les normes urbanístiques del POUM. 

“Can Genàs-b.14”. La fitxa inclou com a ús de l’edificació: “Hípica”, i dins els “Criteris d’intervenció particulars”: 

Eliminació o adequació dels pavellons i instal·lacions de la hípica.” A més, l’esquema reprodueix gràficament 

les edificacions annexes a la masia. Es determinen també altres criteris que són: Millora del camí d’accés i 

Protecció de la vegetació. 

“Can Julià-b.29”. La fitxa indica com a ús: “Residencial i Agrícola”. I com a prescripcions generals les dels 

articles 303 a 307 de les normes urbanístiques del POUM. 

També la informació extreta de les certificacions cadastrals corroboren l’ús agrícola de les finques detallades. 

4.-EL POUM estableix la qualificació Subzona 22a. Protecció especial agrícola i paisatgística, regulada per l’art. 

267 de la normativa urbanística, definida com: 

“S’inclouen en aquesta subzona aquells sòls de caràcter majoritàriament agrícola o ramader, de regadiu o de 

secà, que han d’ésser objecte d’especial protecció pel seus valors agrològics i paisatgístics. “ 

D’entre els usos establerts, cal destacar l’ apartat h): 

“Esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo en modalitats que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les 

obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es tracti, quan no siguin compatibles  amb els 

usos urbans; els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans; i les infraestructures 

d’accessibilitat i obres necessàries per a serveis tècnic, assenyalades en l’article 4.,4 LU. Per l'establiment 
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d'aquests usos o instal·lacions s'haurà de justificar la seva integració en el medi natural, el respecte del 

paisatge i la contextualització amb  l'entorn. L'autorització d'aquests usos es tramitarà segons les disposicions 

de l'article 48 LU.” 

Cal indicar que l’esmentat article, al punt 11 estableix: 

11. Activitats i equipaments d’interès públic. 

Complementàriament es podran autoritzar activitats i equipaments d’interès públic que s’hagin 

d’emplaçar en el medi rural, en les següents condicions: 

a) Finca mínima: 3 hectàrees. 

b) Superfície de sostre màxim edificable: serà el mínim estrictament imprescindible per a l’activitat 

proposada, sense superar els 200 m2, excepte en el cas de les hípiques, on no es superaran els 

500 m2. 

c)  L’altura de l’edificació serà, com a màxim, de 7 metres, mesurats des de qualsevol punt del 

terreny. 

d) Separació mínima a llindars: 5 metres. 

e) La corresponent llicència es tramitarà d’acord amb allò que disposa l’article 48 LU i concordants 

del RLU.” 

D’altra banda l’article 266, en els punts 2 i 3 determina: 

2. Masies i cases rurals incloses en el Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable. 

Pel cas de masies i cases rurals ja existents i que es recullin en el Catàleg, es permetrà la seva 

conservació i manteniment, així com l’ampliació d’acord amb els criteris i paràmetres establerts en 

els articles corresponents del Catàleg. 

3. Terrenys forestals i espais arbrats. 

Els terrenys arbrats situats en qualsevol de les subzones de protecció especial es regularan segons 

les disposicions de la subzona de protecció especial forestal i natural. 
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4.   OBJECTIUS I CRITERIS  

4.1.  Objectius ambientals i criteris 

Després de l’anàlisi fet dels aspectes ambientals que poden afectar la present modificació puntual del POUM 

de Lliçà d’Amunt i la normativa territorial superior que pot afectar-los, tenint en compte que l’objectiu 

d’aquesta modificació és el de l’adequació de la qualificació de l’àmbit a la realitat existent i a les 

determinacions de les fitxes del catàleg per tal de possibilitar activitats i usos consolidats, sempre dins el règim 

urbanístic del sòl no urbanitzable i d’acord amb el què ja exposa la memòria ambiental del POUM de Lliçà 

d’Amunt, els objectius ambientals són:  

- Respecte a la Sostenibilitat global del model d’ordenació. 

 Model d’ocupació i consum de sòl.  

OBJECTIUS CRITERIS 

Realitzar una correcta gestió del sòl no 

urbanitzable. 

Protecció i regulació del Sòl No Urbanitzable.  

Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny 

de la urbanització i les edificacions que es prevegin. 

Reconèixer els valors ambientals específics de 

cada indret en les fitxes del catàleg de masies i 

cases rurals i la contribució que s’aportarà a la 

reconstrucció o rehabilitació de cada masia. 

Cal garantir el manteniment de l’estructura territorial, 

paisatgística i funcional del sòl no urbanitzable. 

 

Estructura i idoneïtat del sòl no urbanitzable.  

OBJECTIUS CRITERIS 

Mantenir com a ús preferent del sòl no 

urbanitzable els usos primaris i restringir-hi els 

usos propis del sòl urbà (residencial, serveis,...). 

Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atesos els 

valors protegits o preservats i les finalitats perseguides pel 

planejament, transformin la destinació o naturalesa dels sòls, del 

medi natural, del paisatge o els valors de les edificacions que 

d’una manera o altra impedeixin la consecució d’aquests valors i 

l’assoliment de les finalitats esmentades.  

Zonificar el terme en funció de les seves 

característiques geomorfològiques i d’usos i 

establir les oportunes diferències de tractament. 

Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny 

de la urbanització i les edificacions que es prevegin, així com un 

tractament adequat dels talussos que es puguin generar, 

preservant els sòls amb pendents superiors al 20%. 

Cal garantir el manteniment de l’estructura territorial, 

paisatgística i funcional del sòl no urbanitzable, així com protegir  
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els elements singulars, mitjançant  la qualificació i la 

regularització coherent dels usos i de les edificacions 

 

Riscos naturals i tecnològics.  

OBJECTIUS CRITERIS 

Prendre mesures front al risc d’incendi forestal. Manteniment dels usos tradicionals en sòl no urbanitzable que 

ajuden a la protecció contra incendis forestals assegurant que al 

territori hi hagi un mosaic agroforestal. 

 

- Biodiversitat territorial i permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general 

OBJECTIUS CRITERIS 

Protegir els recursos hídrics i minimitzar el 

consum d’aigua derivat d’una previsió d’augment 

de població previst  pel planejament. 

Prioritzar usos i planejaments que comportin un menor consum 

d’aigua. Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja i 

evitar la creació de superfícies impermeables extenses. 

 

- Qualitat del paisatge 

OBJECTIUS CRITERIS 

Definició dels espais i ambients a protegir pel seu 

valor paisatgístic. Això mateix, promoure la 

millora i recuperació d’espais i ambients d’interès 

paisatgístic. 

Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atesos els 

valors protegits o preservats i les finalitats perseguides pel 

planejament, transformin la destinació o naturalesa dels sòls, del 

medi natural, del paisatge o els valors de les edificacions  que 

d’una manera o altra impedeixin la consecució d’aquests valors i 

l’assoliment de les finalitats esmentades. 

Gestionar el paisatge per garantir-ne el 

manteniment regular i per dirigir i harmonitzar 

els canvis. 

Manteniment dels usos tradicionals en sòl no urbanitzable que 

ajuden a la protecció contra incendis forestals assegurant que al 

territori hi hagi un mosaic agroforestal. 

Vetllar perquè les actuacions previstes es 

dissenyin en consonància amb el paisatge tenint 

en compte la seva integració a l’entorn, les 

textures i els colors i l’alçada, que no hauria de 

transgredir la visual paisatgística de la zona. 

Mantenir una paleta de colors de les construccions en sòl no 

urbanitzable que sigui adequada amb l’entorn. 
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5.  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 

5.1.  Alternatives  

Donada la finalitat d’aquesta figura de planejament que busca unificar criteris entre les normes urbanístiques 

del POUM i les determinacions normatives del Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable, sense suposar 

variacions fonamentals, s’ha arribat a la conclusió que no existeixen altres alternatives.  

 

5.2.  Justificació i descripció de la modificació proposada 

Alternativa 0: 

L’alternativa 0 consisteix en deixar el planejament tal i com està actualment. Aquest planejament defineix com 

a clau 22b- Protecció especial forestal i natural, definint la naturalesa de les finques que s’hi engloba com a 

finques amb caràcter forestal.  

 

Aquestes finques, tant per les activitats que s’hi desenvolupen, com per la definició d’aquestes que es pot 

trobar a les fitxes del Catàleg de Construccions en sòl no urbanitzable del POUM de Lliçà d’Amunt, es poden 

considerar com a agrícoles, i per tant no coincideixen amb la definició segons el  planejament actual i el plànol 

O.3.2 Qualificació de sòl no urbanitzable, Corredor de Palaudàries- Corredor de Can Bosc, que qualifiquen el 

sòl de l’entorn d’aquestes construccions amb la clau 22b- Protecció especial forestal i natural. 

 

Alternativa 1: 

Tant originàriament com al llarg del temps les finques objecte d’aquesta modificació tenien caràcter agrícola i 

no forestal i així mateix ho reconeixia el Pla general anterior i es recull en les fitxes del Catàleg de 

Construccions en sòl no urbanitzable del POUM. A més, altres masies situades al nord i de característiques 

similars, com ara Can Canadell i Can Caponet, mantenen, almenys en part, la qualificació agrícola del 

planejament precedent.  

 

Analitzant l’estructura del territori i els usos del mateix, i tenint com a referència l’ortofoto de l’ICGC de l’any 

1956, previ a la urbanització de Ca l’Artigues, s’aprecia com les finques de referència no han estat ocupades 

majoritàriament per forest sinó per camps de conreu. Des de l’any 2006 i a partir de la cartografia,  l’ortofoto 

mostra una ocupació del sòl en la que algunes zones encara s’hi desenvolupen activitats antropogèniques, fet 

que dificulta la justificació d’interès natural, ecològic i paisatgístic d’aquests espais, que el planejament vigent 

plantejava al març del 2010 (aprovació inicial del POUM) i establiria al 2015  (executivitat del POUM), atesa la 

qualificació assignada, clau 22b. 
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El planejament anterior, el Pla General d’Ordenació de Lliçà d’Amunt, de 2002, establia a l’àmbit objecte 

d’aquest document, el límit de zones 17 i 18a coincidint amb allò que l’any 1956 i a data d’avui esdevé un límit 

de l’ocupació del sòl, agrícola i de protecció natural, respectivament. 

 

A nord d’aquest límit trobem diverses masies i sòl amb destinació agrícola d’explotacions i masies com Cal 

Caponet, Cal Frare, Can Canadell i Can Patafa, àmbit coincident amb la qualificació 17 de l’anterior 

planejament. Al sud, un àmbit de dimensions considerables, ocupat per forest, seria coincident amb la 

qualificació 18a de l’anterior Pla general. 

 

Així doncs, les fitxes del catàleg de construccions en sòl no urbanitzable del POUM vigent, apunten la 

possibilitat de que a l’àmbit de referència s’hi puguin legalitzar i adequar annexes, cossos secundaris, coberts i 

instal·lacions. Per contra, l’ordenació gràfica definida al plànol O.3.2 Qualificació de sòl no urbanitzable, 

Corredor de Palaudàries- Corredor de Can Bosc, en qualificar el sòl de l’entorn d’aquestes construccions amb 

la clau 22b- Protecció especial forestal i natural, no possibilita els usos indicats ni tampoc activitats 

econòmiques que sense modificar l’estructura del sòl, puguin complementar o ajudar al manteniment dels 

usos agropecuaris que ja s’hi donen actualment. Per tant, aquesta alternativa proposa modificar el 

planejament actualment vigent en el sector, qualificant amb clau 22a- Protecció especial agrícola i paisatgística 

les edificacions existents i les parcel·les confrontants amb presència d’activitat agrícola.  
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Extracte de plànol O.3.2 Qualificació de sòl no urbanitzable. Corredor de Palaudàries- Corredor de Can Bosc del POUM, 

modificat Alternativa 1. 

Alternativa 2: 

Aquesta alternativa contempla el mateix canvi d’usos de sòl que l’alternativa 1, però la diferència substancial 

entre l’alternativa 1 i l’alternativa 2, és que en l’alternativa 2 es considera el canvi d’ús de sòl en tota la 

superfície de les finques afectades, i no només en les zones on actualment hi ha un ús estrictament agrícola tal 

i com defineix la clau 22a - Protecció especial agrícola i paisatgística les edificacions existents i les parcel·les 

confrontants amb presència d’activitat agrícola.  

En aquesta alternativa no s’ha tingut en compte que part d’aquestes finques estan cobertes de massa forestal 

qualificada com a hàbitats d’interès comunitari no prioritaris d’alzinars i carrascars (codi 9340) i pinedes 

mediterrànies (codi 9540), d’acord amb la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 

d’hàbitats naturals i de fauna i flora silvestre (modificada per 97/62/CEE). 

La zonificació segons aquesta alternativa quedaria com es pot observar al plànol de continuació: 
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Extracte de plànol O.3.2 Qualificació de sòl no urbanitzable. Corredor de Palaudàries- Corredor de Can Bosc del POUM, 

modificat Alternativa 2. 

 

 

5.3.  Justificació i anàlisi de l’alternativa escollida: 

Per tot l’exposat en l’apartat anterior, es considera adequat fer un canvi en la qualificació urbanística per 

poder adaptar-se a la realitat de la zona. Si analitzem l’alternativa 1 i l’alternativa 2, que proposen aquests 

canvis, es creu adequat adoptar l’Alternativa 1, ja que té en compte els usos reals de l’espai, com la qualificació 

de les cobertes forestals existents i per tant, plantejar l’adequació de les qualificacions urbanístiques del plànol 

d’ordenació “O.3.2 Qualificació de sòl no urbanitzable. Corredor de Palaudàries- Corredor de Can Bosc”, a la 

realitat existent i històrica.  

Així doncs, es redefineix la delimitació del perímetre dels terrenys qualificats com a zona en sòl no 

urbanitzable, clau 22b- Protecció especial forestal i natural excloent l’àmbit de referència adjacent a sòl urbà 

que passa a tenir la qualificació de 22a- Protecció especial agrícola i paisatgística. S’incorporen en 

conseqüència, 34.856,28 m2 a la zona agrícola en detriment de la zona forestal i no es planteja cap modificació 

normativa. 
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EL POUM de Lliçà d’Amunt estableix la qualificació Subzona 22a. Protecció especial agrícola i paisatgística, 

regulada per l’art. 267 de la normativa urbanística, definida com: 

 “S’inclouen en aquesta subzona aquells sòls de caràcter majoritàriament agrícola o ramader, de regadiu o de 
secà, que han d’ésser objecte d’especial protecció pel seus valors agrològics i paisatgístics. “ 
D’entre els usos establerts, cal destacar l’ apartat h): 

“Esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo en modalitats que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les 
obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es tracti, quan no siguin compatibles  amb els 
usos urbans; els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans; i les infraestructures 
d’accessibilitat i obres necessàries per a serveis tècnic,  assenyalades en l’article 47,4 LU. Per l'establiment 
d'aquests usos o instal·lacions s'haurà de justificar la seva integració en el medi natural, el respecte del 
paisatge i la contextualització amb  l'entorn. L'autorització d'aquests usos es tramitarà segons les disposicions 
de l'article 48 LU.” 
 

Cal indicar que l’esmentat article, al punt 11 estableix: 

“11- Activitats i equipaments d’interès públic. 
Complementàriament es podran autoritzar activitats i equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar 
en el medi rural, en les següents condicions: 

a- Finca mínima: 3 hectàrees. 

b- Superfície de sostre màxim edificable: serà el mínim estrictament imprescindible per a l’activitat 
proposada, sense superar els 200 m2st., excepte en el cas de les hípiques, on no es superaran els 500 
m2st. 

c- L’altura de l’edificació serà, com a màxim, de 7 metres, mesurats des de qualsevol punt del terreny. 

d- Separació mínima a llindars: 5 metres. 

e- La corresponent llicència es tramitarà d’acord amb allò que disposa l’article 48 LU i concordants del 
RLU.” 

 

Així doncs, amb aquesta modificació no es planteja que hi hagi un augment substancial de la superfície 

construïda sinó que el que es preveu és que les parcel·les puguin adequar les construccions a les activitats que 

s’hi estan duent a terme i, en el cas que aquestes excedeixin els màxims permesos, enderrocar l’excés. 
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6.  EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES 

6.1.  Identificació i valoració dels principals efectes ambientals de la 

modificació puntual del POUM 

En aquest anàlisi d’identificació dels previsibles efectes ambientals de la modificació puntual del POUM de 

Lliçà d’Amunt, es determinen els principals vectors ambientals que poden resultar afectats i els possibles 

impactes ambientals derivats. Aquesta identificació i valoració s’ha fet tenint en compte la memòria ambiental 

del POUM de Lliçà d’Amunt. Es realitza una valoració qualitativament dels possibles impactes identificats, 

d'acord amb la caracterització de l'estat actual del medi ambient (realitzat a l'apartat 2 del present document) 

i el seu grau de rellevància en la present avaluació ambiental. 

 

La terminologia utilitzada serà la següent: 

Compatible: 
Impacte temporal, que els propis processos naturals corregiran de forma immediata.  
En el cas que ens ocupa, els impactes compatibles seran aquells en que el desenvolupament del pla no suposa 

una alteració significativa del medi, no cal adoptar mesures correctores ja que es considera que el medi pot 

acollir l'actuació prevista. 

 

Moderat: 
L’impacte temporal és apreciable i sense aplicar mesures correctores intensives, cal un cert temps perquè es 

produeixi la seva recuperació. 
En el cas que ens ocupa, seran aquells impactes que suposen una alteració dels valors del medi, i cal definir 

mesures preventives o correctores per minimitzar-ne els efectes ambientals per tal que el pla es pugui 

desenvolupar. 

 

Sever: 
L’impacte és  important i són imprescindibles mesures correctores. Tot i aquestes mesures necessita cert 

temps perquè es produeixi la seva recuperació.  
L'impacte sever serà aquell que produeix un efecte ambiental significatiu sobre el medi, malgrat l’adopció de 

mesures preventives o correctores. Aquests impactes són aquells que poden fer qüestionar la viabilitat 

ambiental del desenvolupament del pla si no es poden minimitzar els efectes adoptant mesures o canvis en el 

pla. 

 

Crític: 
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L’actuació no és acceptable  tot i la implantació de mesures correctores. 

 

Cal recordar que es tracta d’una modificació puntual del POUM, i que el què proposa és l’adequació de la 

qualificació de l’àmbit a la realitat existent i a les determinacions de les fitxes del catàleg per tal de possibilitar 

activitats i usos consolidats, sempre dins el règim urbanístic del sòl no urbanitzable. 

 

En aquest quadre s’avaluen els efectes sobre el medi de les accions per determinar quins són els impactes que 

cal considerar. (Co= Compatible / M= Moderat / S= Sever / Cr= Crític / P= Positiu) 

Medi Factor ambiental Tipus d’impacte Impacte 

Medi físic 
Relleu i morfologia No es preveuen canvis Co 

Geologia No es preveuen canvis Co 
Hidrologia i aigües No s’alteraran els cursos d’aigua propers Co 

Medi Natural 

Comunitats i hàbitats No es preveu una pèrdua d’hàbitats Co 

Fauna No es preveuen efectes permanents sobre les poblacions 
de fauna Co 

Biòtop No es preveu l’alteració de biòtops Co 
Espais protegits No es preveu l’alteració dels espais protegits Co 

Riscos 
ambientals 

Risc d’incendis Implantació de mesures de prevenció d’incendis i 
manteniment del mosaic agroforestal 

Co 

Risc geològic Compatibilitzar actuacions i usos amb riscos com el 
d’inundació Co-M 

Risc contaminació acústica No es preveuen alteracions en els nivells acústics Co 

Risc contaminació lumínica No es preveu que s’augmenti la incidència lumínica en el 
medi Co 

Medi Humà 

Usos en SNU Potenciar el manteniment de l’activitat agrícola i ordenar-ne 
els usos Co 

Paisatge Implantar criteris paisatgístics en edificacions i el seu entorn 
mantenint el paisatge de caràcter agrícola Co-M 

Mobilitat Manteniment d’accessos a través de la xarxa de camins Co 

Patrimoni cultural i històric No es preveuen alteracions del patrimoni històric, 
arquitectònic i cultural del  municipi Co 

Aigua No es preveu que s’augmenti el consum d’aigua i generació 
d’aigües residuals Co 

Energia No es preveu que s’augmenti el consum energètic Co 

Residus No es preveu que s’augmenti la generació de residus de la 
construcció i residus domèstics Co 

 

L'impacte de la modificació puntual del POUM de Lliçà d’Amunt és compatible, ja que es considera que no hi 

haurà valors naturals que es puguin veure afectats per aquesta modificació. 

 

 

6.2.  Compliment dels objectius ambientals fixats 

Seguidament es mostra la taula on s’analitzen els objectius ambientals establerts, basats en el què consta a la 

memòria ambiental del POUM de Lliçà d’Amunt i les incorporacions que s'han realitzat per donar compliment 

a aquests objectius, així com per minimitzar l'impacte ambiental sobre el territori. 
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OBJECTIUS INCORPORACIÓ  

Mantenir com a ús preferent del sòl no urbanitzable 

els usos primaris i restringir-hi els usos propis del sòl 

urbà (residencial, serveis,..) 

Es preveu mantenir l’ús preferent del sòl no urbanitzable i els seus 

usos primaris, en concret l’agrícola. 

Zonificar el terme en funció de les seves 

característiques geomorfològiques i d’usos i establir 

les oportunes diferències de tractament. 

Es preveu mantenir el caràcter agrícola dels usos del sòl que ja es 

duien a terme en la zona objecte d’aquesta modificació puntual. 

Prendre mesures front al risc d’incendi forestal Es preveu mantenir el mosaic agroforestal per afavorir la prevenció 

d’incendis. 

Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum 

d’aigua derivat d’una previsió d’augment de població 

previst  pel planejament. 

Es preveu mantenir la població actual, i per tant no es preveu un 

augment en el consum d’aigua. 

Definició dels espais i ambients a protegir pel seu valor 

paisatgístic. Això mateix, promoure la millora i 

recuperació d’espais i ambients d’interès paisatgístic. 

Es preveu mantenir el caràcter agrícola de la zona objecte d’aquesta 

modificació puntual, i per tant el paisatge que hi va intrínsec. 

Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment 

regular i per dirigir i harmonitzar els canvis. 

Es preveu mantenir el caràcter agrícola de la zona objecte d’aquesta 

modificació puntual, i per tant l’activitat relacionada que assegura el 

manteniment del paisatge agrícola associat. 

Vetllar perquè les actuacions previstes es dissenyin en 

consonància amb el paisatge tenint en compte la seva 

integració a l’entorn, les textures i els colors i l’alçada, 

que no hauria de transgredir la visual paisatgística de 

la zona. 

Es preveuen criteris ambientals i paisatgístics en inclusió i regulació 

de les edificacions del PEM. 

 

S’ha de tenir en compte que la zona on s’ubiquen les parcel·les afectades per la modificació puntual del POUM 

és una zona a costat d’una urbanització, i per tant amb una pressió humana important, (zona molt freqüentada 

per veïns). Aquesta pressió humana fa que el risc d’incendi augmenti.  

Aquest canvi d’usos afavorirà la diversitat del territori, ajudant a la creació d’un mosaic agroforestal que 

afavoreix la prevenció d’incendis, ja que les activitats que permetrà que s’hi desenvolupin ajudaran al 

manteniment del sotabosc, de camps de cultiu i marges de camins. 

Es pot observar que la modificació puntual del POUM de Lliçà d’Amunt dona compliment a la gran majoria dels 

objectius ambientals plantejats, en el cas que no sigui així aquests se’ls dóna compliment a través de l’aplicació 

de les mesures ambientals proposades al següent apartat del present document. 
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7.  MESURES PREVISTES PER PREVENIR, REDUIR I CORREGIR POSSIBLES 

EFECTES NEGATIUS SOBRE EL MEDI 

En aquest apartat es recomanen mesures ambientals que es podria estudiar d'implantar en la modificació 

puntual del POUM de Lliçà d’Amunt. 

S’ha de tenir en compte que aquesta modificació no planteja que hi hagi un augment de superfície construïda, 

sinó que es preveu que les parcel·les puguin adequar les seves construccions a les activitats que s’hi estan 

duent a terme i en el cas que aquestes excedeixin els màxims permesos, s’haurà d’enderrocar l’excés. No 

obstant es preveuen un seguit de mesures ambientals que es descriuen a continuació. 

 

7.1.  Mesures ambientals del Medi físic 

a) Mesures per evitar contaminació sonora 

- Durant les possibles obres a les edificacions, es respectaran els criteris establerts en el Decret 176/2009, de 

10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, que regula les emissions sonores a l'entorn produïdes per les màquines d'ús a l'aire 

lliure. 

b) Mesures d’estalvi energètic i d'enllumenat 

- Cal prevenir la contaminació lumínica, limitant la generació de necessitats d'enllumenat exterior i evitant-ne 

els fluxos cap a l'hemisferi superior. 

- S'hauran de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i el Reglament que la desenvolupa (Decret 190/2015) i les del 

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’eficiència energètica en les 

instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07. 

c) Mesures de prevenció i extinció d'incendis 

- Caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d'incendi forestal si s'escau, segons la legislació vigent 

al respecte: Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, la 

Llei 5/2003 de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i el Decret 123/2005, de 14 de juny i 

la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 

 

7.2.  Mesures ambientals del medi biòtic i paisatgístic 

 d) Paisatge 
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- Integració dels volums de les edificacions amb el territori (color, textura, semblança amb construccions 

pròximes, etc.) i al mateix temps que tinguin la dimensió necessària pel seu funcionament. 

- Preveure la utilització de materials adequats: materials de construcció típics de la zona i que tinguin una  

coherència amb la resta de construccions del SNU de Lliçà d’Amunt. 

- Evitar col·locar elements exteriors de colors llampants o molt cridaners, o de volums molt grans que pel seu 

impacte visual, puguin incidir negativament en la imatge exterior d'aquesta àrea.  

Es proposa que les tonalitats utilitzades siguin de la gama de coloració de l’entorn natural. 

 

7.3.  Mesures ambientals del medi humà 

e) Criteris de sostenibilitat en l’edificació 

És important aplicar criteris de sostenibilitat sempre que sigui possible en els projectes de reforma i/o 

ampliació de les edificacions: 

- Utilitzar materials i elements constructius de cost energètic baix en el seu cicle de vida. 

- Utilitzar materials de construcció que incorporin materials reciclats. 

- Usar fustes de cicle sostenible, minimitzar l’ús de materials plàstics que continguin clor, evitar pintures amb 

plom i resines sintètiques, utilitzar àrids reciclats. 

- S'ha d'optar per l’ús de materials durables, que requereixin menys manteniment,que siguin reutilitzables i 

reciclables. 

f) Minimització dels residus  

- Els residus que derivin del procés de construcció seran tractats com marca el Decret 89/2010, de 29 de juny, 

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PRGROC) i la seva 

modificació amb la publicació del  Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), on es regulen la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Durant les obres, com a bona pràctica en les activitats constructives, s'hauria d'evitar tot abocament 

incontrolat de residus al medi, especialment els lixiviats, líquids contaminants, olis, neteges de formigoneres, 

etc.  

- Es farà necessari portar a terme la recollida selectiva de residus durant la fase de construcció o rehabilitació, 

gestionant-los segons la normativa vigent.  
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8.  SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA 

En el moment en que es desenvolupin projectes concrets a les edificacions i terrenys de l’àmbit d’estudi com a 

conseqüència de l’aplicació de la Modificació puntual, caldrà prendre les mesures de seguiment i supervisió 

necessàries per evitar efectes negatius en el medi ambient.  

En primer lloc i per assegurar el compliment i respecte a les mesures ambientals previstes en aquest 

document, caldrà efectuar un seguiment ambiental per assegurar el seu compliment, verificant la correcta 

incorporació en els instruments de desenvolupament del pla i projectes constructius corresponents.  

Aquesta tasca la pot realitzar l’administració local, quan atorgui les possibles llicències d’obres per reforma, 

ampliació i/o altres intervencions en les edificacions de la modificació. 

Les funcions i objectius del tècnic ambiental durant les obres seran les següents: 

• Detectar i corregir desviacions, amb rellevància ambiental, respecte al que s’ha projectat  en els 

projectes de construcció. 

• Supervisar la correcta manteniment dels terrenys confrontants catalogats amb clau 22b- Protecció 

especial forestal i natural, pel que fa a la conservació de la vegetació dels hàbitats d’interès 

comunitari. 

• Detectar nous impactes ambientals produïts durant la fase d’obra no previstos anteriorment. 

• Supervisar la correcta execució de les mesures ambientals contingudes en aquest document i el 

projecte constructiu corresponent. 

• Determinar la necessitat de suprimir, modificar o introduir noves mesures. 

• Seguiment de l’evolució dels elements ambientals rellevants. 
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9.  SÍNTESIS DE L’ESTUDI 

El present document redacta el Document Ambiental Estratègic de la modificació puntual del POUM de Lliçà 

d’Amunt i té l’abast que aquesta modificació defineix. 

Aquest document ambiental servirà per definir els objectius i criteris d’aquesta modificació puntual del POUM, 

i per tant s’haurà de tenir en compte a l’hora d’incorporar-la al POUM. Aquesta modificació preveu l’adequació 

de la qualificació urbanística, però no preveu modificar el tipus de sòl, que continuarà sent Sòl No 

Urbanitzable. Aquesta modificació tampoc planteja que hi hagi un augment substancial de la superfície 

construïda, sinó que, tal i com explica en apartats anteriors, es preveu que les parcel·les puguin adequar les 

seves construccions a les activitats que s’hi estan duent a terme, i en el cas que s’excedeixi els màxims de 

superfície permesos s’hauran d’enderrocar. 

En data 4 d’abril de 2017, es va notificar a l’Ajuntament Lliçà d’Amunt l’informe sobre la Modificació puntual 

del Pla d’ordenació urbanística municipal en relació amb la qualificació urbanística de l’entorn de les 

construccions en sòl no urbanitzable can Caponet, can  Genàs i can Julià, al terme municipal de Lliçà d’Amunt 

per part de la oficina territorial d’acció i avaluació ambiental. Aquest informe determina la necessitat de limitar 

la requalificació en superfícies sense habitats d’interès comunitari. En aquest sentit es conclou que s’han tingut 

en compte la consideració rebuda referent als aspectes ambientals i s’ha incorporat el canvi a la proposta final 

del pla Modificació Puntual i del seu Document Ambiental Estratègic (veure cartografia annexa).  

Així doncs, després de la realització del Document Ambiental Estratègic es pot concloure que el Planejament 

proposat és adequat i sostenible amb el medi, ja que respecta els usos del SNU establerts pel POUM i 

planejaments de rang superior vigent, té en compte i aplica les mesures suficients per la preservació dels 

recursos naturals del municipi i la biodiversitat territorial i dóna importància a la preservació del paisatge, molt 

important al municipi. Per tant, i sempre que es tinguin en compte els criteris proposats en el present 

document, l’adequació de la qualificació urbanística de la zona de Can Caponet, Can Genàs i Can Julià es 

considera que no tindrà efectes ambientals significatius sobre el medi ambient. 

Equip Redactor 

Laia Martí                                            
Enginyera Forestal                                                     
Col. Núm 4.746     
            
 
 
 
Òdena, 17 d’octubre de 2019 
 

Helena Fanlo López   
Ambientòloga 



Document Ambiental de la modificació puntual del POUM de Lliçà d’Amunt  
 

 
 

 

33 

 

10.  ANNEXES: PLÀNOLS 
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11.  ANNEXES: FITXES FOTOGRÀFIQUES 

 

 

 
 

 



 



 
 
Fitxa fotogràfica      foto 1/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Genàs 

 

Observacions: 

Vial d’entrada i camps pels 
cavalls 

 

 
 
 
Fitxa fotogràfica      foto 2/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Genàs 

 

Observacions: 

Infraestructures existents  

 

 
 
 



 
 
Fitxa fotogràfica      foto 3/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Genàs 

 

Observacions: 

Zona boscosa pasturada per 
cavalls 

 

 
 
 
Fitxa fotogràfica      foto 4/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Genàs 

 

Observacions: 

Infraestructures existents  

 

 
 
 



 
 
Fitxa fotogràfica      foto 5/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Julià 

 

Observacions: 

Zona de camps al voltant de 
Can Julià 

 

 
 
 
Fitxa fotogràfica      foto 6/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Julià 

 

Observacions: 

Zona de camps al voltant de 
Can Julià  

 

 
 
 



 
 
Fitxa fotogràfica      foto 7/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Caponet 

 

Observacions: 

Zona entrada Can Caponet 
(vinya) 

 

 
 
 
Fitxa fotogràfica      foto 8/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Caponet 

 

Observacions: 

Zona entrada Can Caponet 
(camp d’oliveres) 

 

 
 
 



 
 
Fitxa fotogràfica      foto 9/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Caponet 

 

Observacions: 

Zona Can Caponet  

 
 
 
Fitxa fotogràfica      foto 10/10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 25 d’octubre de 2016 
  

Lloc: Can Caponet 

 

Observacions: 

Zona Can Caponet  
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