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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LLIÇÀ D’AMUNT

Referent a la qualificació urbanística de l’entorn de les construccions en Sòl
No Urbanitzable Can Caponet, Can Genàs i Can Julià

1. MEMÒRIA

1.1 Introducció
L’àmbit inicial a modificar (de 57.237 m2 de sòl segons medició digital) correspon al sòl
urbanitzable a l’entorn de Can Caponet, Can Genàs i Can Julià a la zona de la Serra i
adjacent a Ca l’Artigues.
Amb la present modificació es pretén redefinir el límit entre les qualificacions
urbanístiques del sòl no urbanitzable 22a - Protecció especial agrícola i paisatgística i
22b - Protecció especial forestal i natural, per fer-lo més afí a la realitat existent i
possibilitar l’activitat i els usos consolidats (alguns prèviament autoritzats).

1.2 Antecedents
1.2.1 El Pla general d’ordenació de Lliçà d’Amunt, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el 18 de juliol de 2001, amb acord de publicació a l’efecte
d’executivitat del 13 de març de 2002, classificà l’àmbit objecte d’aquesta modificació en
sòl no urbanitzable i la qualificà, en la seva major part, com a zona de protecció agrícola
restringida, clau 17b.

Extracte del plànol d’ordenació de Sòl No Urbanitzable-1, del PGO anterior

1.2.2 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 referencia d’espais
de protecció especial pel seu interès natural i agrari.

Extracte del plànol 1.2 Espais oberts. Proposta del Pla Territorial metropolità de Barcelona

1.2.3 Durant la tramitació del POUM vigent es va redefinir la qualificació de l’àmbit,
establint la clau 22b - Protecció especial forestal i natural, afectant els espais de les
masies Can Caponet, Can Genas i Can Julià, fet que motiva la redacció del present
document de Modificació.
1.2.4 En data 26 de gener de 2017 es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament la
Modificació Puntual de POUM i es va sol·licitar l’informe ambiental estratègic a l’Oficina
Territorial d’Avaluació Ambiental.
1.2.5 En data 4 d’abril de 2017 es va emetre informe per part de l’Oficina Territorial
d’Avaluació Ambiental en el que s’establia el següent:
“1. Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que 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, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica
ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient.
2. Indicar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt que caldrà sol·licitar informe a aquesta Oficina
Territorial sobre la Modificació puntual de referència, la qual haurà d’incorporar les
consideracions següents:
a) Caldrà mantenir la vigent clau 22b – Protecció especial forestal i natural en els
terrenys on s’identifiquen les superfícies d’hàbitats d’interès comunitari, d’acord
amb els requeriments efectuats en el tràmit d’avaluació ambiental del POUM de
Lliçà d’Amunt, així com en els terrenys on hi ha presència de vegetació vinculada al
torrent de Can Bosc, i, en tot cas, limitar la requalificació proposada a la resta de
terrenys de l’àmbit d’actuació.
b) Pel que fa a les futures actuacions que se’n derivin dels potencials usos admesos en la
clau 22a – Protecció especial agrícola i paisatgística, especialment en el cas de la finca
de can Genàs, caldrà tenir en compte les determinacions següents:

- Atenent a la delimitació d’una àrea d’interès faunístic i florístic motivada per la
presència de l’àliga cuabarrada, caldrà que les futures actuacions no suposin una
amenaça sobre l’extensió i qualitat de l’hàbitat d’aquesta espècie sensible i
protegida, i s’adoptin mesures preventives, correctores i compensatòries, si
s’escau.
- Respecte les possibles alteracions a la permeabilitat del sòl, caldrà que les
futures actuacions no comportin una disminució significativa de la permeabilitat.
c) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves
prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya.
Així mateix, caldrà tenir en compte que les futures actuacions es poden trobar dins de
la zona de policia de lleres i, per tant, caldrà disposar de l’autorització prèvia de
l’Agència Catalana de l’Aigua, segons l’article 78 del Reglament de domini públic
hidràulic.”

1.2.6 El present document inclou una nova delimitació de l’àmbit 22b que es modifica en
consonància amb el requeriment de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, i per tant, al
tractar-se d’un canvi substancial, procedeix sotmetre el document a una nova aprovació
inicial.

1.3 Planejament vigent, objectius i criteris generals
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt (en davant POUM) vigent, va
ser aprovat definitivament pel 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 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

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 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 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.”
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.

L’objectiu d’aquesta modificació és per tant 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.

1.4 Estudi d’alternatives de la modificació proposada
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 l’única alternativa seria mantenir la qualificació agrícola del planejament
anterior en els àmbits de masia on no es comprova l’existència de forest.

1.5 Justificació i descripció de la modificació proposada
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 per el que és difícil justificar el possible interès natural, ecològic i paisatgístic 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.
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, Cal Frare i Can Patafa, àmbit
coincident amb la qualificació 17 de l’anterior planejament. A 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 PalaudàriesCorredor 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.
Per tot l’exposat, es planteja 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. Es redefineix la delimitació del perímetre dels
terrenys qualificats com a zona en sòl no urbanitzable, clau 22b- Protecció especial
forestal i natural, dels que un total de 34.856,28 m2 passen a tenir la qualificació de 22aProtecció especial agrícola i paisatgística.

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

Per altra banda, cal tenir en consideració que aquests sòls són adjacents a la
urbanització de ca l’Artigues fet que, d’acord amb criteris mediambientals, reforça
la idea que la qualificació de protecció agrícola i paisatgística de l’àmbit, sobretot
en el de l’existència de masies històriques amb usos en funcionament, sigui la
millor alternativa.
1.6 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

l’avanç de 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.
L’òrgan competent per a l’aprovació de l’avanç és el mateix que per a l’aprovació de
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 necessita de la iniciativa, l’oportunitat i
la conveniència amb relació amb els interessos públics i privats concurrents, tal com
estableix l’article 97.1 del TRLU.
La modificació proposada afecta sols 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.

CPISR-1 C
SALVADOR
PANOSA
GARCIA

Signat digitalment
per CPISR-1 C
SALVADOR PANOSA
GARCIA
Data: 2020.01.20
09:49:13 +01'00'

Lliçà d’Amunt, gener de 2020

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

