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1.

INTRODUCCIÓ

1.1.

Document de criteris, objectius i solucions generals
La present Memòria de la Informació incorpora el Diagnòstic
urbanístic i l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM) del municipi de Cabrils, així com els criteris i objectius
inicialment formulats per l’Avanç. Així doncs, conté la informació
urbanística rellevant, el diagnòstic urbanístic i els criteris bàsics,
objectius i solucions generals de planejament que han guiat els
treballs per a la confecció del present document tècnic, preparat
per a l’aprovació inicial municipal i informació pública, segons el
que estableix la legislació urbanística vigent.
Per a l’establiment del diagnòstic urbanístic s’han portat a terme un
conjunt de treballs d’informació i anàlisi del territori municipal, els
quals inclouen els aspectes demogràfics i els factors d’ordre
econòmic, social i ambiental amb incidència sobre l’ordenació
física, així com els relatius al territori i a l’estat actual del municipi
(edificació, parc d’habitatges, activitats econòmiques, espais
públics, equipaments, catàleg d’elements d’interès històricarquitectònic, xarxes de serveis, i d’altres), així com l’evolució del
planejament urbanístic fins avui.
Aquest document sintetitza la informació urbanística necessària als
efectes de la redacció del Pla, i per tal de facilitar la elaboració del
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diagnòstic de la situació urbanística actual del municipi. A la seva
vegada, el diagnòstic ha permès formular també els criteris o bases
per a la elaboració del Pla que haurà de regir al llarg dels propers
anys el desenvolupament urbà del nucli urbà i del territori municipal
de Cabrils, així com presentar la proposta inicial d’objectius i
solucions de planejament, que han obtingut el vist-i-plau municipal
per a ser exposats al públic.
Els continguts del document es poden classificar en dos apartats
diferenciats: a) els referits a la informació urbanística necessària,
organitzada segons àrees temàtiques i resumida en forma de
diagnòstic urbanístic; i
b) els que contenen les propostes i
solucions generals de planejament sobre els temes principals que
han guiat la redacció d’aquest document per aprovació inicial
municipal.

6

POUM CABRILS

Memòria de la Informació
Març 2014

Document per segona aprovació inicial

1.2 .

Abast i justificació de la revisió
El present Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) revisa el
planejament urbanístic general fins ara vigent al municipi, constituït
pel text refós del Pla general d’ordenació aprovat definitivament
per la Comissió territorial d'urbanisme de Barcelona en sessió de
18 de juliol de 1990 (publicat en el DOG núm.1370 de data de 21
de novembre de 1990, data a partir de la qual fou executiu), i el text
refós aprovat més tard, en 1999, el qual incorpora les
modificacions puntuals i el planejament derivat, així com estudis de
detall i unitats o polígons d’actuació que s’havien anat aprovant al
llarg dels anys anteriors.
L’ajuntament de Cabrils va disposar d’un primer instrument
d’ordenació urbanística amb el Pla Comarcal del Maresme, aprovat
pel Ministre de la Vivenda amb data de 4 de març de 1963, que fou
seguit per les Normes complementàries aprovades definitivament
amb data de 17 de febrer de 1983 i unes segones Normes
complementàries aprovades definitivament amb data de 22 de
gener de 1986, abans del vigent Pla general d’ordenació de 1990,
abans citat.
La revisió del Pla general d’ordenació (PGO) vigent es concreta ara
en la redacció d’un Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM),
d’acord amb els criteris i determinacions de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (LU) i del Reglament (RLU), així com de la legislació
estatal i normativa sectorial d’aplicació. Donades les dates
d’aprovació i d’entrada en vigor de l’actual Pla general, és clar que
no va ser redactat prenent com a referència ni la Llei ni el
Reglament avui vigents, circumstància que justifica per sí mateixa
la necessitat de l’adaptació al nou marc legal dels documents de
planejament urbanístic municipal.
La justificació de la conveniència de procedir a la redacció del
present Pla d’ordenació urbanística municipal deriva, així doncs, en
primer lloc, del mandat legal expressat en les disposicions
transitòries de la Llei d’urbanisme, de les que resulta que és
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preceptiva l’adaptació del planejament urbanístic municipal vigent a
la Llei, des del moment de la seva entrada en vigor.
D’altra banda, han transcorregut més de vint anys des del Pla
general d’ordenació de 1990, període que també per sí mateix
justifica la redacció d’un nou Pla. El planejament general vigent
s’ha anat desenvolupant àmpliament al llarg d’aquest període, de
tal forma que avui apareix quasi completament colmatat el sòl urbà
i el sòl urbanitzable delimitats en aquella data. En aquest sentit, la
revisió haurà d’abordar prioritàriament els aspectes relatius a
l’estructura interna, a la gestió urbanística, a la regulació normativa
de les edificacions, a les infraestructures de mobilitat i de serveis,
al medi ambient, als equipaments i espais lliures, i a la millora i la
cohesió del nucli urbà i de les urbanitzacions.
Són tanmateix importants les transformacions territorials que
afecten a la comarca del Maresme i a l’àmbit més ampli en que se
situa el municipi de Cabrils, especialment en el moment en que és
ja vigent el Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat
definitivament en 2010, que inclou la comarca del Maresme. Les
qüestions relatives a les infraestructures i a la mobilitat territorial,
als espais especialment protegits, als serveis i equipaments
urbanístics generals, a l’habitatge i a les activitats econòmiques,
incideixen directament o indirecta en el municipi. El POUM haurà
de fer possibles les solucions ja aprovades relatives al traçat de la
nova carretera nacional N-II en la franja de l’autopista, al nou traçat
del ferrocarril (encara que fora del terme municipal), als espais de
parc natural i al tractament dels sòls residencials de baixa densitat,
entre d’altres continguts en el Pla territorial.
Aquest conjunt de situacions justifica sobradament la necessitat de
posar al dia el planejament urbanístic general municipal, i la
redacció un Pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils,
adaptat al nou marc legal i territorial.
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1.3.

Metodologia, determinacions i criteris i objectius inicials.
1.3.1. Metodologia
a) Primera fase: Diagnòstic
D’acord amb el pla de treball elaborat i aprovat per l’ajuntament, es
va procedir a la presentació, en una primera fase, d’un diagnòstic
urbanístic previ, elaborat a partir de l’anàlisi dels documents de
planejament i de les iniciatives portades a terme en els darrers
anys. El diagnòstic urbanístic inclou els següents aspectes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Adaptació del planejament urbanístic al marc legal.
Adaptació del planejament urbanístic al planejament
territorial
Els escenaris de la població
La demanda d’habitatges
Evolució de l’activitat econòmica
Estat del planejament urbanístic municipal
Necessitats de sòl per a equipaments i espais lliures
Foment del centre urbà
Gestió de les urbanitzacions
Protecció del patrimoni històrico-arquitectònic
Diagnosi mediambiental
Diagnosi de mobilitat

b) Segona fase: Avanç de Pla
Els estudis elaborats i les anàlisis urbanístiques que integren
l’Avanç de Pla han permès valorar amb major amplitud la situació
actual del municipi. Es tracta d’una fase necessària per a la
redacció del Pla que ara es presenta. D’altra banda, els criteris,
objectius i solucions generals de planejament han estat debatuts
tant en el nivell dels òrgans municipals, com en el de les instàncies
de participació ciutadana. El resultat d’aquest debat ha donat lloc a
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la definició dels objectius i a la definició de les línies estratègiques
d’actuació, encaminades a determinar les accions concretes i les
regulacions urbanístiques necessàries per assolir dits objectius.
En aquesta fase de treballs es va activar el programa de
participació ciutadana, amb l’exposició, difusió i discussió pública
de les solucions generals de planejament, la formulació
d’alternatives i la definició dels objectius i línies estratègiques
d’actuació. El programa de participació ciutadana adoptat explica
amb detall el procés elegit per l’ajuntament per a difondre els
treballs.
Tercera fase: Pla
En la tercera fase de redacció del document, una vegada
completada la discussió de l’Avanç, s’han abordat els aspectes
relatius a la ordenació urbanística del territori municipal, amb un
grau de detall més precís, portant a terme de forma simultània els
treballs d’ordenació física i els de regulació normativa. En aquesta
fase s’han reprès les solucions inicials,
aportant les
determinacions necessàries per a facilitar la seva posta en
pràctica, tant en els sòls urbans, on aquestes s’apliquen
directament, com en aquells altres on és precisa la redacció d’un
instrument de planejament derivat. El Pla inclou les determinacions
relatives al sistema de comunicacions i accessos al municipi, al
sistema de serveis tècnics, al sistema d’espais lliures, al sistema
d’equipaments i dotacions, així com les que fan referència a la
ordenació del sòl urbà i als sectors de sòl urbanitzable, i també al
sòl no urbanitzable, amb el nivell de detall establert a la legislació
vigent. La normativa inclou les determinacions per al desplegament
i execució del Pla per als diferents règims de sòl.
Pel que fa a la tramitació administrativa del document, una vegada
redactat, s’inicia amb l’aprovació inicial municipal del Pla, ajustat a
la legislació i normativa vigent, el qual ha de ser sotmès a
informació pública per un període mínim de quaranta cinc dies.
Aquesta exposició pública s’organitza atenent a les disposicions
establertes en el programa de participació ciutadana, als efectes de
l’explicació i difusió de les propostes del Pla, de la participació de
les institucions i persones implicades en el planejament urbanístic i
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de la organització del procés de recepció de les consultes i
ampliació de la informació. Les al·legacions que es presentin
durant el període legal d’informació pública seran objecte d’un
informe tècnic i jurídic individualitzat, que contindrà una proposta
raonada en el sentit d’estimar total o parcialment, o desestimar,
segons els casos, l’al·legació. L’ajuntament ha de prendre l’acord
de resolució de les al·legacions i traslladar-ho a l’equip redactor,
que redactarà el text refós corresponent d’acord amb les directrius
resultants.
Quarta fase: Text refós del Pla
El text refós es redactarà en base als resultats de la informació
pública, introduint les corresponents esmenes, buscant en
qualsevol cas que el document no perdi coherència urbanística i
mantenint sempre el seu ajust a les determinacions legals. El
document així redactat ha de ser aprovat provisionalment i enviat a
la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva. L’acord de la Comissió pot incloure noves
prescripcions a introduir en el document, que poden comportar la
elaboració d’un nou text refós.

1.3.2. Determinacions
El contingut del Pla d’ordenació urbanística general es el que
especifica la Llei d’urbanisme, bàsicament en el seu article 57,
quin abast és el següent:
a)
b)

c)

d)

Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic
corresponent.
Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al
desenvolupament urbanístic, d’acord amb el que estableix
l’article 3 LU.
Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació
urbanística del territori i establir les pautes per a fer-ne el
desenvolupament.
Determinar les circumstàncies que en poden produir la
modificació o la revisió.
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Aquest mateix article 57 LU estableix que els plans han de reservar
per a la construcció d’habitatges de protecció pública, com a
mínim, el 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de
nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, que cal
emplaçar evitant la concentració excessiva d’habitatges d’aquest
tipus, d’acord amb l’article 3,2 LU, per tal d’afavorir la cohesió
social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur
nivell de renda. A aquest percentatge cal afegir, en els municipis de
més de 10.000 habitants i capitals de comarca (no és el cas de
Cabrils), un 10% per l’habitatge concertat català de recent
regulació (Decret 152/2008, de 29 de juliol, en relació al DLMU), si
bé aquesta reserva ha quedat aplaçada per Decret 124/2009, de
28 de juliol.
Pel que fa a les determinacions del Pla d’ordenació urbanística
municipal, són les que apareixen en l’article 58 LU, algunes amb
caràcter general i d’altres específiques per a cada classe de sòl.
Es poden resumir de la següent manera:

1. Amb caràcter general:
a) Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per la Llei i
en els àmbits o les superfícies que resultin necessaris en funció
dels objectius de desenvolupament i de la complexitat urbanística
del municipi.
b) Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de
sòl per a aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu.
c) Desenvolupen per a cada classe de sòl l'estructura general i el
model del territori, d’acord amb els articles 3 i 9 de la Llei.
d) Determinen els indicadors de creixement, població, recursos i
desenvolupament econòmic i social del sistema urbà que hagin
d'ésser considerats per a decidir l'oportunitat i la conveniència de
cada actuació, d'acord amb els interessos públics derivats de
l'imperatiu d'utilització racional del territori.
e) Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i
energètics.
f) Defineixen el sistema general d'espais lliures públics, que ha de
respondre, com a mínim, a la proporció de 20 m2 per cada 100 m2
de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial no
inclòs en cap sector de planejament urbanístic.
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g) Poden definir el sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics,
segons l’article 34,3 LU i preveure reserves d'aquest tipus en
sectors de planejament urbanístic derivat en substitució total o
parcial de la reserva d'equipaments, sempre que s'acrediti que no
cal destinar-los a equipaments públics. Aquestes reserves incloses
en sectors no poden ésser superiors al 5% de la reserva global del
municipi per a equipaments públics locals.
h) Estableixen les determinacions necessàries per a assolir una
mobilitat sostenible en el municipi.
i) Estableixen, per mitjà de l'agenda, quan no tenen cap programa
d'actuació urbanística, les determinacions pròpies d'aquests pel
que fa a les prioritats i a les previsions temporals de l'execució del
pla d'ordenació urbanística municipal.
2. En sòl urbà:
a) Apliquen les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de
reserva o afectació d'aquest per a sistemes urbanístics generals i
locals, respectant sempre la proporció adequada a les necessitats
de la població.
b) Assignen usos detallats per a cada zona.
c) Regulen els paràmetres i els criteris d'harmonització formal i
compositiva de les edificacions.
d) Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i
mediambientals hi han d'ésser protegits.
e) Regulen l'ús del subsòl, d'acord amb l’article 39 LU, per fer factibles
la prestació dels serveis i la implantació de les infraestructures
necessàries per a la col·lectivitat, respectant sempre els
aprofitaments privats que hi siguin compatibles.
3. En sòl urbà consolidat:
a) Detallen l'ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres
urbanístics necessaris per a l'atorgament de llicències d'edificació i
assenyalen les alineacions. Pel que fa a l'ordenació de volums, el
pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses
d'alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot especificar
gràficament les dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de
l'edificació que, sense alterar l'aprofitament urbanístic de la zona o
de l'illa, admeten variació.
b) Precisen les rasants i les característiques i el traçat de les obres
d'urbanització.
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c) Estableixen quins són els elements d'urbanització que cal
completar o acabar perquè els terrenys adquireixin la condició de
solar.
4. En sòl urbà no consolidat:
a) En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals delimitin
sectors subjectes a un pla de millora urbana, els plans d'ordenació
urbanística municipal fixen els índexs d'edificabilitat bruta, les
densitats, els usos principals i compatibles, i els estàndards per a
determinar les reserves mínimes per al sistema local d'espais
lliures i equipaments. Aquests sectors poden ésser físicament
discontinus.
b) En els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors
subjectes a un pla de millora urbana, els plans d'ordenació
urbanística municipal detallen l'ordenació urbanística del sòl, fixen
els paràmetres urbanístics necessaris per a l'atorgament de
llicències d'edificació i assenyalen les alineacions. Pel que fa a
l'ordenació de volums, el pla en pot preveure una amb caràcter
obligatori o diverses d'alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla
pot especificar gràficament les dites alternatives, o bé concretar els
paràmetres de l'edificació que, sense alterar l'aprofitament
urbanístic de la zona o de l'illa, admeten variació.
c) En els àmbits de sòl urbà no consolidat per als quals els plans
delimitin polígons d'actuació, les obres d'urbanització i les rasants
s'han de definir i concretar mitjançant un projecte d'urbanització,
que ha de comprendre totes les obres d'urbanització i que s'ha de
tramitar simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el
de taxació conjunta.
5. En sòl urbanitzable delimitat:
a) Concreten la delimitació dels sectors, que poden ésser físicament
discontinus.
b) Estableixen per a cada sector els índexs d'edificabilitat bruta; la
densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitatges
per hectàrea; els usos principals i compatibles, i els estàndards que
determinen les reserves mínimes per al sistema local d'espais
lliures i equipaments.
6. En sòl urbanitzable no delimitat:
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a) Estableixen les magnituds màximes o mínimes de les actuacions
urbanístiques que hi són permeses, en funció dels diferents usos.
b) Estableixen les intensitats màximes dels usos urbanístics.
c) Estableixen les connexions amb les infraestructures exteriors.
d) Estableixen els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i
gratuïta.
7. En sòl no urbanitzable:
a) Regulen cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència
amb el grau de conservació i protecció pretesos.
b) Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles.
c) Estableixen els llindars a què es refereix l’article 49,a LU.
d) Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l’article 50,2 LU.

1.3.3. Criteris i objectius inicials
La present memòria de la Informació conté la descripció dels temes
considerats d’importància als efectes de la definició d’un marc de
desenvolupament urbanístic equilibrat del territori municipal de
Cabrils, a partir dels quals s’han definit els objectius urbanístics i
els criteris de planejament
Els treballs destaquen, de forma ordenada, els temes urbanístics i
territorials sobre els quals opera el Pla i que constitueixen el seu
contingut principal. El document subratlla de manera especial
aquells aspectes que es consideren de major rellevància en relació
a la actual dinàmica municipal.
S’estableix una clara diferenciació jeràrquica entre les qüestions
que afecten al conjunt del municipi, i que tenen per tant un interès
públic, i aquelles altres de caràcter privat, que afecten únicament a
entitats o persones individuals. El document fixa sobre tot l’atenció
en els temes de caràcter general, buscant una valoració
contrastada respecte de la seva importància relativa i també en
relació a les possibles determinacions en la ordenació urbanística.
D’acord amb aquests criteris, els apartats següents de la present
Memòria de la Informació aporten elements de reflexió sobre:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Geografia, usos del sòl i aptituds del territori municipal
Demografia i habitatge
Activitats econòmiques
Planejament urbanístic municipal
Nucli urbà
Urbanitzacions
Equipaments, espais lliures i serveis urbanístics
Infraestructures territorials
Aspectes mediambientals
Patrimoni històric-arquitectònic
Masies i cases rurals

La Memòria de la Informació aporta la informació urbanística
disponible, recollida per l’equip redactor directament en els treballs
de camp, arxius i institucions, resumida per tal d’establir un estat
de la qüestió i una valoració dels objectius i criteris de planejament.
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2. MARC LEGAL
La revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils es
redacta d’acord amb la Llei 3/2012 de Modificació del Text refós de
la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost (LU), així com el Reglament de la Llei (RLU), aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i la legislació estatal i sectorial
vigent.
El marc legal de referència inclou la legislació sectorial relativa a
carreteres, espais naturals, patrimoni històric, i altres aspectes amb
incidència en el territori municipal, així com les disposicions
derivades del planejament territorial, quina relació s’inclou en el
present capítol.
2.1.

Legislació pròpia de Catalunya

2.1.1. Normativa urbanística:
Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial (LPT)
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per Llei 3/2012 (LU)
Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme (RLU)
2.1.2. Normativa sectorial:
a) Mobilitat
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
b) Carreteres
Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament general de carreteres.
Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost
c) Cable
Llei 12/2002, de 14 de juny, de transport per cable.
d) Transports
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Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.
Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació dels transport en aigües
marítimes i continentals.
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
e) Habitatge
Decret 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de
l'Edifici.
Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l’habitatge
Decret 13/2010, de 2 de febrer, d’actualització del Pla pel dret a
l’habitatge, de 2009-2012.
Decret 187/2010, sobre la inspecció tècnica dels edificis
d’habitatges.
Decret 183/2010, de
d’allotjament turístic.

23

de

novembre,

d’establiments

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, que regula les condicions
mínimes d’habitabilitat i la cèdula d’habitabilitat.
f)

Patrimoni
Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni cultural català.

g) Equipaments comercials
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercial (DOGC n. 5534) (LEC)
h) Residus i abocaments
Decret 83/1996, de 5 de mars sobre les mesures de regularització
de l’abocament d’aigües residuals.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de
residus.
Decret 80/2002, de 19 de febrer, reguladora de les condicions per
la incineració de residus.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora dels residus de Catalunya.
i)

Medi ambient
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (PEIN).
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla
d'espais d'interès natural.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Llei 9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi rural.
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Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’administració ambiental, i l’adaptació
dels seus annexos.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per la protecció del medi nocturn.
Llei de 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, que aprova el reglament de
la Llei 16/2002.
Llei 4/2004, de 1 de juny, de regulació del procés d’adequació de
les activitats d’incidència ambiental a l’establert a la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental.
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris
per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.
Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la
intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística
de la millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de
terres procedents d’obres de construcció.
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació ambiental de Plans i
Programes.
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.
Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret
2172006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental
de les activitats.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
2.1.3. Planejament territorial
a) Planejament territorial general
El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de
març, inclou les determinacions següents:
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La definició de les zones del territori amb característiques
homogènies per raó del potencial de desenvolupament i de la situació
socioeconòmica.
La indicació dels nuclis de població que, per les seves
característiques, hauran d’exercir una funció impulsora i
reequilibradora.
La determinació dels espais i dels elements naturals que cal
conservar per raó d’interès general referida a tot el territori.
La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que
cal conservar o ampliar per les característiques d’extensió, de situació
i de fertilitat.
La previsió de l’emplaçament de grans infrastructures, especialment
de comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments
d’interès general.
La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos
específics.
La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que
s’hauran d’adequar als àmbits establerts en la divisió territorial de
Catalunya; es poden agrupar unitats comarcals, però en cap cas no
es poden dividir.
b) Planejament territorial parcial
Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament amb
data de 20 d’abril de 2010 (DOGC núm.5627, de 12 de maig de
2010).
c) Planejament territorial sectorial
Pla d’infraestructures de Catalunya 2006-2016)
Pla director d'heliports de Catalunya aprovat per Resolució
PTO/2653/2003, de 6 d'agost, per la qual s'aprova el Pla director dels
heliports de Catalunya.
El Pla d'heliports de Catalunya té un doble objectiu:
a) D'una banda, el Pla director és el document que orienta i
determina l'establiment de les infrastructures heliportuàries de
caràcter públic a Catalunya. Des d'aquest punt de vista, el
Departament ha de dur a terme les actuacions dirigides tant a
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planificar la seva ubicació com a potenciar el sector del transport aeri
a l'àmbit de l'helicòpter. L'orientació i determinació per a l'establiment
de la xarxa d'heliports permanents s'ha d'entendre des de dues
vessants. Per un costat, la xarxa hauria d'esdevenir un instrument de
vertebració territorial en les demandes socials de transport (sanitat,
emergències, seguretat, ordre públic, protecció civil, lluita contra
incendis, etc.) que s'haurien de satisfer de manera prioritària. Per
l'altre costat, caldria satisfer les demandes potencials de sectors
econòmics com els serveis, el turisme i la indústria, que puguin
requerir la prestació de serveis de transport i treballs aeris, amb el
corresponent desenvolupament d'empreses de transport en
helicòpter i d'empreses d'aquest sector de l'aviació en general.
En definitiva, la consideració de factors de vertebració territorials i de
desenvolupament econòmic ha de contribuir a la definició d'una
xarxa amb unes taxes de rendibilitat sostenibles des del punt de vista
social i econòmic.
b) Per altra banda, el Pla director han de constituir l'instrument que
fixi els criteris d'avaluació de cada heliport segons les
característiques del territori.
Aquest Pla, és, per tant, l'eina capdal per decidir la ubicació de cada
infrastructura heliportuària, el règim d'utilització que garanteixi l'ús
públic de manera que cada heliport resti obert a qualsevol operador.
Però a més, la xarxa resultant haurà de donar resposta a demandes
socials de transport (sanitat, emergències, seguretat, lluita contra
incendis, etc.) contribuint al reequilibri territorial, al desenvolupament
econòmic i al respecte al medi ambient.
Pacte nacional per l’Habitatge 2007-2016
En aquest document s'apleguen els compromisos de tots els agents
econòmics, socials i institucionals implicats per fer front als reptes de
l'habitatge en els propers anys.
Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial
sectorial d’equipaments comercials
Té per objecte l’ordenació adequada de les implantacions comercials
subjectes a llicència comercial, a fi d’assolir un nivell d’equipament
comercial equilibrat entre les diferents maneres de distribució, així
com de satisfer les necessitats de compra dels consumidors.
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Programa de
(PROGREMIC)

gestió

de

residus

municipals

de

Catalunya

El programa estableix uns objectius generals i uns objectius
quantitatius. Aquest programa es revisa cada 6 anys i determina una
sèrie d'actuacions que agrupa en cinc eixos:
-la prevenció de la generació dels residus,
-la valorització dels residus (vidre, paper, envasos lleugers i altres
fraccions, la fracció orgànica i la valorització energètica),
-la disposició del rebuig en dipòsit controlat,
-la divulgació i comunicació, i
-la gestió dels residus comercials.
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2.2. Legislació estatal
2.2.1. Normativa urbanística
Reial Decret 2960/1976, de 12 novembre. Text refós de la legislació
d’habitatges de protecció oficial
Reial Decret 515/1989, de 21 abril. Protecció dels consumidors en
quant a la informació a subministrar en la compravenda i lloguer
Real Decret 556/1989, de 19 maig. Mesures mínimes sobre
accessibilitat en els edificis
Reial Decret 1093/1997, de 4 juliol. Normes complementàries al
Reglament per la execució de la Llei Hipotecaria, sobre inscripció en
el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística
Reial Decret Llei 4/2000, de 23 juny. Mesures Urgents de
Liberalització en el Sector Immobiliari i Transports
Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl (BOE núm.128, de 29/05/07)
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny (BOE núm.154, de
26/06/08), pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl.
Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de valoracions de la Llei del Sòl.

2.2.2. Normativa sectorial
2.2.2.1. Expropiació forçosa
Llei de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.
Decret de 26 abril 1957. aprova el Reglament de la Llei d’Expropiació
Forçosa.
2.2.2.2. Medi ambient
Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny. Avaluació de
l’impacte ambiental.
Llei 4/1989, de 27 de març. Conservació dels Espais Naturals i de la
flora i fauna silvestres.
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre (Codi Penal).
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Reial Decret- Llei 11/1995, de 28 de desembre, per qual
s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües
residuals urbanes.
Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del
Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, per qual estableixen
les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
d’envasos i residus d’envasos
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. Aprova el Text Refós
de la Llei d’Aigües.
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre pel qual es regula la
eliminació de residus mitjançant dipòsit a l’abocador.
Llei 16/2002, d’1 de juliol. Prevenció i control integrats de la
contaminació.
Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de residus
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 1/2001, de 20 de juliol d’Aigües.
Llei 37/2003, de 17 d novembre del Soroll
Llei 1/2005, de 9 de març, pel qual es regula el règim del comerç de
drets d’emissió de gases amb efecte d’hivernació
Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre que desenvolupa la Llei
37/2003.
Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, que aprova el Text
refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental.
Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del Text Refós.

2.2.2.3 Altres
Llei 8/1973, de 10 de maig, sobre construcció, conservació i
explotació d’autopistes en règim de concessió.
Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines. Llei Reguladora.
Llei 23/1982, de 16 de juny, de Patrimoni nacional.
Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni històric nacional.
Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres i Camins. Normes
reguladores.
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Llei 10/2001, de 5 juliol. Aigües. Pla Hidrològic Nacional.
Reial Decret 780/2001, de 6 de juliol, de passos a nivell.
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 juliol. Text Refós Llei d’Aigües.
Llei 33/2003, de 3 de novembre. Llei del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
Llei 39/2003, de 17 de novembre d’Ordenació del sector ferroviari.
Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts.
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.
Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat col.legial
obligatori.
Reial Decret 8/2011, d’1 de juliol, de simplificació administrativa (
veure art. 23 i següents sobre el règim del silenci administratiu
negatiu en llicències d’obres.)
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret-Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis.
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3.

EL TERRITORI MUNICIPAL

3.1.

Posició territorial
El municipi de Cabrils es troba situat en la comarca del Maresme,
formant part de la sèrie de pobles “de dalt”, al peu de la serralada
litoral i relativament separats de la línia de la costa. Cabrils ocupa
una extensió de terrenys situats entre l’autopista de la costa (que
es sobrepassa només lleugerament) i la serralada litoral, amb una
extensió superficial aproximada de 7 quilòmetres quadrats (700
hectàrees). Llinda amb els municipis de Orrius i Argentona (al
nord), Cabrera de Mar (al nord-est), Vilassar de Mar (al sud) i
Vilassar de Dalt (a l’oest).
La comarca del Maresme forma part de la vegueria o regió
metropolitana de Barcelona i s’inclou en el planejament territorial
parcial corresponent a aquesta regió.
El terme municipal es troba travessat per la riera de Cabrils, que el
recorre de nord a sud, i que constitueix l’eix principal sobre el qual
es va formar, primer, el nucli històric de la població i, més tard, el
conjunt d’urbanitzacions que avui ocupen la major part del territori
municipal. El centre urbà es troba situat en el tram mig de la riera,
en terrenys una mica elevats respecte de la mateixa (cotes 130150), i aproximadament en el centre de la petita vall que defineix la
seva conca, la qual és paral·lela a les valls definides per la riera de
cabrera, al nord, i la riera de Vilassar, al sud.
L’eix conformat per la riera de Cabrils ha donat lloc també al
principal eix viari del municipi, la carretera BV-5022, que la dobla al
llarg de tot el recorregut des de el nucli urbà de Vilassar de Mar.
Aquest eix viari és també el principal accés a la majoria de les
urbanitzacions existents en el terme municipal, conformant un
esquema en forma de doble pinta, a dreta i esquerra. Les
urbanitzacions ocupen una part molt important del territori
municipal, fins i tot en terrenys de topografia accidentada.
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El terme municipal s’estén des de la serralada litoral, al nord, on
s’obre entre el turó d’en Roure (448,50 m.) i el turó de can Cirers
(472 m.), fins al mig de la plana, limitant aproximadament amb el
camí del Mig, deixant dins del terme un tram de quasi 2
quilòmetres d’autopista. El límit del terme pel nord i nord-est,
segueix el carener definit pel turó de l’Infern (324 m.) i el
Montcabrer (317 m.), amb elevacions importants. Pel sud-est, en
canvi, el carener és menys acusat, tot i que queda perfectament
definit entre can Bergai (262 m.) i els Ametllers (109 m.).

3.2.

Geomorfologia
El principal substrat geològic característic del territori és el granit,
que dóna lloc a nombroses coves, rocams i espais rocosos, que
identifiquen el paisatge de bons part del terme municipal. El granit
és a l’origen del sauló, material sorrenc amb múltiples aplicacions i
que és especialment present en tota la serralada litoral.
El territori de Cabrils està conformat per una petita vall, quina
superfície és aproximadament la de la conca de la riera de Cabrils,
en el seu tram alt, tancada dins dels careners que serveixen de
límits al terme municipal.
Des d’un punt de vista geomorfològic, podem diferenciar clarament
dues zones.
a) La zona al·luvial de les terrasses de la riera de Cabrils i dels
nombrosos torrents laterals que hi conflueixen, conformant una
estreta franja de sòls que es van obrint a mida que ens
apropem a la costa, i en quin tram mig se situa el propi casc
urbà de Cabrils; i
b) La zona alta conformada pels vessants muntanyosos, amb una
topografia més accidentada, on se situen la majoria
d’urbanitzacions, fins aproximadament la cota 200, a partir de
la qual dominen els boscos.
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3.3.

Climatologia
El municipi de Cabrils s’emmarca dins la tipologia de clima
mediterrani i temperat de la comarca del Maresme, amb estius
secs i hiverns suaus, i una característica concentració de pluges a
la primavera i a la tardor, èpoques en les que se solen produir les
famoses rierades del Maresme, que de vegades adquireixen una
inusitada violència, constituint un fenomen ben conegut i arrelat en
la localitat.
Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 600 i els 800
mm. Per al conjunt del Maresme. Cabrils, situat en la franja litoral
sud de la comarca, tendeix més aviat a situar-se entorn els 600
mm. anuals, amb les pluges concentrades, com s’ha explicat, en la
primavera i la tardor.
Les temperatures són moderades i se situen entorn als 15ºC de
mitjana anual. El nivell mig d’humitat és alt, fins al 75%.

3.4.

Rieres i desguassos
La conca de la riera de Cabrils ocupa la major part del territori
municipal. La riera neix en la vaguada de ca l’Arcís, a uns 400
metres d’altitud, prop del turó d’en Torres (304 m.), i descendeix
suaument fins al mar, en el terme de Vilassar de Mar. En el seu
recorregut pel territori de Cabrils, recull les aigües del torrent del
Pelat, del torrent de can Bergay, del torrent de can Mestruc i dels
torrents de la Puda i de can Xinxa, aquest darrer procedent de les
Planes de ca l’Abril (a la Fonteta), a traves de can Valls, tots ells en
la part alta del terme. Prop del nucli urbà, recull el torrent Roig,
canalitzat i altres desguassos menors.
El torrent d’en Roldós neix per sota del carrer de la Ginesta, prop
del cementiri, a la cota 180, i baixa pel barranc fins a situar-se en
una posició paral·lela a la riera de Cabrils, ja a les Esparragueres,
al costat del camí de Baix. Passat el pont d’en Roldós i, una mica
més avall, l’autopista, es converteix en la riera d’en Cintet, que surt
al mar al costat de l’espigó de Llevant, a Vilassar de Mar.
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Finalment, el torrent del Sant Crist i el Sot de ca l’Amat, en la part
baixa de la urbanització Montcabrer, conflueixen en la riera o
torrent de ca l’Amat, que surt al mar a l’alçada del Pla de l’Avellà,
en el terme municipal de Cabrera de Mar.

3.5.

Usos del sòl
La major part del terme municipal està ocupada per les
urbanitzacions, promogudes inicialment com a llocs per la segona
residència, si bé avui estan en part en procés de transformació cap
a la primera residència.
El territori municipal no urbanitzat és encara significatiu en la part
alta del terme, a partir de la cota 200, aproximadament, en els
terrenys que queden per sobre de can Pascó, can Dalmau i can
Valls, fins a dalt de la carena (amb els passos del coll de Porc, a
400 metres, i del coll de Gironella, a 390 metres). Part d’aquest
territori es troba ocupat pel sanatori de la Mútua Mèdica, aquest
darrer ja en el límit mateix del terme municipal, a 435 metres
d’alçada.
Altres espais no urbanitzats se situen en les vessants del
Montcabrer i en la part baixa del terme, al Sant Crist i als Ametllers,
que conserven encara terrenys conreats. .
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4.

DEMOGRAFIA I HABITATGE

4.1.

Evolució de la població
Les dades demogràfiques corresponents al municipi de Cabrils,
segons els censos de població (Quadre 1) revelen un augment
moderat, però constant, de la població censada, des d’inicis de
segle fins al cens de 1970. A partir d’aquesta data es produeixen
increments molt importants, que porten a doblar la població entre
1970 i 1981 (passant de 913 a 1.504 habitants), i de nou entre
1981 i 1991 (passant de 1.504 a 3.042 habitants), fins a arribar al
cens de 2001 amb una població registrada de 5.219 habitants.
La població total, que era de 789 habitants l’any 1900, es manté
estable, encara que amb petits increments i petites disminucions,
segons els anys, al llarg de la primera meitat del segle, passant
dels 789 habitants en 1900 a 715 en 1950. El cens de 1960 ja dona
un primer augment significatiu, al arribar als 884 habitants. Però és
a partir d’aleshores que es produeixen els majors incrementa
abans citats, fins a arribar a la població actual de 5.219 habitants,
segons dades de l’INE per a 2001.
Podem doncs dividir el creixement demogràfic de Cabrils al llarg
del segle XX en dos períodes diferenciats: el primer amb una
població estabilitzada entorn dels 700-800 habitants, fins als anys
seixanta; el segon, amb un creixement inicialment accelerat (19702001), amb importants taxes d’increment intercensal, que són de
5,88 entre 1970 i 1981, de 10,23 entre 1981 i 1991 i de 7,16 entre
1991 i 2001.
És necessari subratllar que estem parlant sempre de dades
corresponents als habitants censats, el que no inclou els habitants
temporers o en segones residències, quan aquests no han estat
censats en tant que residents permanents.
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Any
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Població
789
801
756
777
826
715
884
913 1.504 3.042 5.219
Increment
12
-45
21
49 -111
169
29
591 1.538 2.177
Taxa
0,15 -0,56 0,28 0,63 -1,34 2,36 0,33 5,88 10,23 7,16
Quadre 1. Població censal i taxa d'increment intercensal mig
Font: INE. Censos de población y vivienda

Si contrastem ara les dades censals amb les procedents de
l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) (Quadre 2), amb
detall anual per al període de 1990 a 2011, podrem examinar de
més a prop l’evolució dels darrers anys, en els que es produeixen
els augments de població resident més significatius. En concret, la
dada dels recomptes municipals dona increments de fins a 421
nous habitants per any (xifra màxima, assolida l’any 2003).

Any
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Total Increment
2.782
2.966
184
3.073
107
3.320
247
3.512
192
3.699
187
3.756
57
4.112
4.352
4.693
4.985
5.282
5.703
6.003
6.238
6.536
6.698
6.834
6.960
7.108
7.196

240
341
292
297
421
300
235
298
162
136
126
148
88

Taxa
6,61
3,61
8,04
5,78
5,32
1,54

5,84
7,84
6,22
5,96
7,97
5,26
3,91
4,78
2,48
2,03
1,84
2,13
1,24

Quadre 2. Evolució de la població 1990-2011
Fonts: IDESCAT. Padró municipal. Recompte oficial
Nota: no consta el padró municipal de 1997.
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Tal com es pot comprovar al Quadre 2, en el darrer decenni, entre
els anys 2000 i 2006, els increments són quasi sempre superiors
als 200 habitants anuals; aquests increments, això no obstant, se
situen per sota dels 200 habitants anuals en els darrers cinc anys
(2007-2011), denotant una caiguda significativa respecte del ritme
anterior.
Per tant, i en resum, la característica més destacada d’aquesta
evolució és l’augment espectacular de la població resident censada
a Cabrils en la segona meitat del segle XX, amb episodis
especialment significatius de creixement accelerat, que abasta els
darrers decennis, i que es degut a l’arribada massiva de persones
a les noves urbanitzacions municipals i també a l’augment del pas
de segona a primera residència en aquestes mateixes
urbanitzacions. Tot i això, es detecta una significativa aturada del
ritme de creixement en els darrers cinc anys (2007 a 2011).
Són tanmateix significatives, en aquest sentit, les dades del
moviment natural de la població (Quadres 3 i 4), que ens revelen la
presència d’un creixement vegetatiu relativament escàs en relació
al creixement total experimentat al llarg dels darrers cinc anys,
especialment fins a l’any 2006. Es pot afirmar, en conseqüència,
que quasi tot el creixement recent és degut a l’arribada de nous
residents i l’empadronament de residents d’antigues segones
residències.

Any
Naixements
Defuncions
Creixement vegetatiu
Matrimonis
Taxa bruta de natalitat
Taxa bruta de mortalitat
Taxa bruta de nupcialitat

2003
93
39
54
26
15,89
6,66
4,44

2004
76
37
39
18
12,42
6,05
2,94

2005
92
30
62
19
14,40
4,70
2,97

2006
80
18
62
26
12,09
2,72
3,93

2007
80
32
48
22
11,94
4,78
3,28

Quadre 3. Moviment natural de la població (2003-2007)
Font: INE. Caja España

Totes aquest conjunt de dades permeten d’establir un model en el
comportament futur de la evolució de la població resident, que
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presumiblement mantindrà encara un creixement significatiu, si bé
la component deguda al creixement per arribada de nous residents
anirà a la baixa, a la vegada que la component vegetativa s’anirà
fent més important. Aquestes dades apareixen confirmades amb
l’anàlisi que es presenta més endavant, en aquesta mateixa
Memòria, sobre la capacitat teòrica d’acollida del municipi.
Per tal de dibuixar un escenari futur, és necessari tanmateix
considerar amb més profunditat altres factors, com són l’estructura
interna de la població segons sexe i edat, l’estructura segons
categories socio-econòmiques, l’evolució dels llocs de treball
localitzats i l’evolució de la població amb segona residència en el
municipi, entre altres factors rellevants que apareixen analitzats en
els apartats següents.
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Quadre 4. Creixement interanual (2000-2007) i moviment natural (2002-2006)
Font: Caja España
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4.2.

Estructura per sexe i edats
L’anàlisi de la piràmide d’edats corresponent al padró municipal de
2009 (Quadre 5) mostra amb claredat la importància del fragment
de població situat entre els 35 i els 55 anys, tant pels homes com
per les dones, i també dels nens fins a 9 anys. La franja intermèdia
de la piràmide, que correspon a l’edat madura (20-64 anys) conté
la fracció més important de la població.
La població entre 20 i 64 anys suposa entorn del 65% de la
població total. En canvi, la població de més de 65 anys representa
només entorn del 7%. D’altra banda, la població menor de 20 anys
representa un apreciable 28%, amb una molt important proporció
de nens de fins a 9 anys d’edat.
Les proporcions relatives als intervals anteriors es diferencien pel
que fa a la seva composició entre homes i dones, amb una més
alta proporció d’homes en els intervals de joves (de menys de 20
anys) i una lleugera majoria de dones en els intervals de 30 a 54
anys. La població de més de 65 anys es troba més equilibrada
entre homes i dones.
Així doncs, es tracta d’una piràmide d’edats amb un important gruix
en l’interval de població madura i en edat de reproducció,
(especialment en el fragment de 35-55 anys), i un altre, també molt
significatiu, en la població infantil (nens de fins a 9 anys), el que
revela la forta presència de nuclis familiars composats per parelles
de mitja edat amb nens, la qual confirma la tendència de
creixement abans enunciada.
Totes aquestes dades revelen tant la importància actual com la
necessitat de previsió futura dels centres escolars necessaris per
atendre a la demanda existent i a la que la piràmide d’edats permet
anticipar. De forma clara.
Per la seva banda, els intervals joves, especialment entre 15-19,
20-24 i 25-29 anys, tot i que menors quantitativament en relació als
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altres intervals de la piràmide, inclouen la població que
previsiblement demandarà habitatge per emancipació de la llar
familiar al llarg dels propers anys.
Finalment, la població més gran de 55 anys (sobre tot en els
intervals de 55 a 64 anys), representa xifres no gens despreciables
de persones que són, o seran ben aviat, demandants de serveis
socials, assistencials i sanitaris.

Quadre 5. Estructura de la població per sexe i edats (2009)
Font: Caja España
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4.3.

Estructura socioeconòmica
S’analitza a continuació un indicador important de la composició
socioeconòmica de la població resident en el municipi, que és el
seu grau d’instrucció. El Quadre 6 aporta les dades corresponents
a la població de més de 10 anys, per als anys 1991, 1996 i 2001.
El quadre permet visualitzar l’important augment, tant en xifres
absolutes com en percentatges de població, del nivell de segon
grau, respecte del total, que ha crescut de forma molt significativa
en els darrers anys (amb un 40,86% en 2001 en relació a només
un 23,83% en 1991), a costa, en part de la població amb primer
grau, que ha baixat lleugerament. El nivell universitari, en canvi,
s’ha mantingut al llarg de la dècada, tot mantenint una proporció
elevada (un 15,28% en 2001). Per la seva banda, la població
sense titulació ha disminuït del 8,97% en 1991 al 6,08% en 2001.
Aquestes dades revelen dos trets característics: d’una banda,
l’accés creixent a nivells més alts d’instrucció, en una evolució
continuada al llarg del decenni 1991-2001; i, d’altra banda, la
polarització existent en els estrats intermedis d’instrucció, on se
situa el 78,65% de la població total.

1991
Nivell instrucció
Sense titulació
Primer grau
Segon grau
Universitari
Total

230
1.306
611
417
2.564

%
8,97
50,94
23,83
16,26
100,00

1996
277
1.285
1.292
398
3.252

%
8,52
39,51
39,73
12,24
100,00

2001
269
1.672
1.808
676
4.425

Quadre 6. Població>10 anys per nivell d'instrucció (1991-2001)
Font: IDESCAT
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4.4.

Naturalesa de la població
D’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Quadre 7), la gran majoria de la població és catalana de
naixement, ja sigui nascuda en la pròpia comarca del Maresme o
en d’altres comarques catalanes. En nombre de persones, el total
català ha passat de 2.403 en 1991 a 4.151 en 2001, si bé el
percentatge s’ha mantingut, amb una lleugera disminució, des d’un
81,02% l’any 1991, fins a un 79,54 l’any 2001.
El percentatge de població restant és nascuda a la resta de l’estat
espanyol (un 11,46%) o a l’estranger (un 9,01%), segons les dades
corresponents a l’any 2001. La proporció d’espanyols no nascuts a
Catalunya ha baixat sensiblement des de l’any 1991 (passant des
d’un 15,04% a un 11,46%). En canvi, la proporció d’estrangers, tot i
ser petita, experimenta un augment més que notable, des del
3,94% de 1991 fins al 9,01% de 2001, amb un registre de 353
residents addicionals en només deu anys. La població estrangera
en 2001 s’apropa a la població espanyola no nascuda a Catalunya
(470 habitants i 598 habitants, respectivament).

Maresme
Altres comarques
Total Catalunya
Resta de l'Estat
Estranger

Total

1991
729
1.674
2.403
446
117
2.966

1996
874
2.177
3.051
500
205
3.756

2001
1.075
3.076
4.151
598
470
5.219

Quadre 7. Població segons lloc de naixement (1991-2001)
Font: IDESCAT
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4.5.

Habitatge
Segons els darrers censos de població i habitatge, el nombre total
d’habitatges existents al municipi de Cabrils l’any 2001 era de
2.501 habitatges, el que significa un espectacular augment
respecte dels 1.576 habitatges censats en 1981. L’augment és de
925 habitatges en vint anys, el que representa un 58,69% sobre el
nombre d’habitatges comptabilitzat en el cens de l’any 1981
(Quadre 8).
D’aquest total de 2.501 habitatges, el 66,09%, és a dir, les dues
terceres parts, correspon a habitatges principals (1.653 habitatges)
i el restant 33,91%, a habitatges no principals (848 habitatges),
entre els quals 759 habitatges secundaris i 88 habitatges buits.
Pot observar-se l’augment progressiu d’habitatges principals entre
1981 i 2001 (que passen de 418 habitatges el 1981 a 862
habitatges el 1991 i a 1.653 habitatges el 2001, amb un augment
total de 1.235 habitatges), mentre que els secundaris disminueixen
de 1.018 a 1.097 i a 759 en els mateixos anys, amb una pèrdua
total de 259 habitatges, que han passat de secundaris a principals
o a buits. Els habitatges buits, per la seva banda, passen de 140 a
116 i a 88 en el període.

Cens
1981
1991
2001
1981-2001

Principals
Convencionals Allotjaments Total
418
0
418
862
0
862
1.653
0 1.653
1.235
0 1.235

Quadre 8. Nombre total d'habitatges (1981-2001)
Font: IDESCAT
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No principals
Secundaris Buits Altres Total
1.018 140
0 1.158
1.097 116
3 1.216
759
88
1
848
-259
-52
1 -310

TOTAL
1.576
2.078
2.501
925
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Aquestes xifres són indicatives de l’augment constant de la primera
residència i de l’estancament de la construcció d’habitatges no
principals.
De conformitat amb les dades precedents, l’índex NMO municipal
(nivell mitjà d’ocupació dels habitatges) seria aproximadament de
3,16 habitants per habitatge (5.219 habitants censats per 1.653
habitatges principals), l’any 2001.

Si analitzem els edificis destinats principalment a habitatge resulta,
sobre el total dels 2.092 edificis existents segons el cens
d’habitatge de 2001, un total de 1.872 edificis destinats a
habitatges unifamiliars (és a dir un 89,48% del total), i únicament
142 edificis destinats a habitatges plurifamiliars (un 6,79% del
total), a més d’altres 78 edificis destinats a altres usos (Quadre 9).
La clara dominància dels edificis unifamiliars ha caracteritzat el
municipi des de sempre, i es va consolidar amb l’aparició de les
urbanitzacions de segona residència.

Tipus d'edifici
Edificis d'habitatges unifamiliars
Edificis d'habitatges plurifamiliars
Edificis d'altres usos
Total

Nombre
1.872
142
78
2.092

%
89,48
6,79
3,73
100,00

Quadre 9. Tipus d'edificis segons Cens 2001
Font: INE. Censo de población y vivienda 2001

Al municipi de Cabrils predominen, així doncs, les edificacions
destinades a ús unifamiliar, amb independència de que algunes
d’elles, especialment en el nucli urbà, alberguin també altres usos
secundaris. Pel que fa als 142 edificis destinats a habitatges
plurifamiliars, les dades censals de l’any 2001 donen:
46 edificis de 2 habitatges
7 edificis de 3 habitatges
14 edificis de 4 habitatges
51 edificis de 5 a 9 habitatges
6 edificis de 10 a 19 habitatges
40
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Per tant, sobre el total de 2.501 habitatges (Quadre 8), tindríem
1.872 situats en edificis unifamiliars i els restants 629 habitatges en
edificis plurifamiliars. En conseqüència, la població que habita en
aquesta darrera categoria d’edificis suposa una ocupació promig
de 4,43 habitatges per edifici plurifamiliar.
D’altra banda, les alçades màximes de les edificacions són cinc
plantes, amb la següent distribució:
910 edificis de 1 planta (PB)
879 edificis de 2 plantes (PB+1P)
177 edificis de 3 plantes (PB+2P)
39 edificis de 4 plantes (PB+3P)
7 edificis de 5 plantes (PB+4P)
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4.6.

Índexs d’autocontenció i autosuficiència
Tal com s’ha vist més amunt, les dades corresponents a habitatges
ens indiquen que, l’any 2001, existien al municipi de Cabrils un
total de 759 habitatges no principals secundaris (Quadre 8), xifra
que ha anat disminuint progressivament des de 1981. Això no
obstant,
aquesta dada ens indica que continua existint un
percentatge important de població temporera (que només ocupa
l’habitatge en vacances o caps de setmana), tot i que també és
possible que una part dels empadronats en el municipi no siguin
residents permanents de fet.
Si apliquem l’índex NMO local de 3,16 habitants per habitatge,
sobre els 2.501 habitatges totals, arribem a una xifra de capacitat
poblacional de 7.903 habitants, és a dir, 2.684 habitants per sobre
dels censats en 2001 (que donava 5.219 habitants). Evidentment,
aquesta capacitat màxima teòrica no suposa la ocupació simultània
permanent de tot el parc d’habitatges, ni tampoc té en compte la
possibilitat d’una major ocupació dels habitatges, per sobre de
l’índex NMO, en els períodes estivals o de vacances i cap de
setmana.
L’adjunt Quadre 10 conté les dades procedents de les enquestes
de mobilitat obligada per raons de treball. Podem veure com,
segons les dades corresponents a l’any 2001, sobre un total de
2.527 residents ocupats, només 642 treballen en el propi municipi,
mentre que els altres 1.885 (o sigui un 74,59%, és a dir, la majoria
dels residents ocupats) es desplacen diàriament al seu lloc de
treball extern al municipi. Podem observar també com tant els
residents ocupats al municipi com els residents ocupats fora han
augmentat entre els anys 1996 i 2001. La població total ocupada
ha passat en aquests anys de 1.530 a 2.527 ocupats.
Així doncs, sobre els 5.219 habitants censats en 2001, tenim un
total de 2.527 habitants (48,42%) que corresponen a població
resident ocupada dins o fora del municipi. La resta (el 51,58% de la
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població), correspon a la població activa no ocupada o en atur, i a
la població no activa.
D’altra banda, treballen en el municipi un total de 756 persones que
es desplacen diàriament a Cabrils des d’altres municipis. Aquesta
xifra ha augmentat de 470 a 756 persones entre 1996 i 2001. Per
tant, podem deduir la quantitat de llocs de treball localitzats (LTL)
per al municipi, que seria de 1.398 per a l’any 2001, que contrasta
amb els només 791 llocs de treball localitzats a Cabrils existents en
1996.
La conseqüència de tot això és que, a Cabrils, tant l’índex
d’autocontenció (residents ocupats al municipi respecte de la
població resident ocupada) com el d’autosuficiència (residents
ocupats al municipi respecte dels llocs de treball localitzats) han
augmentat, tots dos, en el període considerat, com es pot observar
en el Quadre 10. Aquestes dades demostren que, per raó de
l’important augment en xifres absolutes dels residents ocupats en
el municipi i dels propis llocs de treball, ha disminuït el nivell de
dependència de Cabrils respecte del territori circumdant. I això
pesi a que el nombre de persones que es desplacen diàriament per
treballar fora ha augmentat també, i continua essent molt gran,
produint un augment important de la mobilitat entre el lloc de
residència i el lloc de treball. És, amb tot, molt positiva la tendència
a la creació de més llocs de treball en el municipi, tractant de que
fossin ocupats pels propis residents que ara es desplacen a altres
municipis de la comarca o de la regió metropolitana.

Modalitat
Residents ocupats al municipi
Residents ocupats fora
No residents ocupats al municipi
Població ocupada resident (POR)
Llocs de treball localitzats (LTL)
POR-LTL
Índex d'autocontenció
Índex d'autosuficiència

1996
321
1.209
470
1.530
791
739
20,98
40,58

2001
642
1.885
756
2.527
1.398
1.129
25,41
45,92

Quadre 10. Localització de l'ocupació. Persones >16 anys (1996-2001)
Font:Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT (2001)
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4.7.

Tendències i prognosi
S’han compendiat, en el present capítol, alguns dels trets bàsics de
la demografia i de les característiques del parc d’edificis i
habitatges, a partir de la informació disponible (malgrat que una
part de la mateixa procedeix del darrer cens de 2001 i no es troba
actualitzada a 2011). L’anàlisi de l’evolució de la població, de la
seva estructura interna i de les components socio-econòmiques,
així com de les dades d’habitatge i mobilitat, ens permeten
d’avaluar les alternatives de planejament. Les previsions d’evolució
de la població permeten aportar criteris als efectes de les
decisions sobre ocupació i desenvolupament del sòl destinat a
residència i activitats i sobre previsió d’espais per a equipaments
públics.
Les dades corresponents a la piràmide d’edats apunten a un
creixement vegetatiu relativament important, tot i els signes
d’estabilització del creixement poblacional per arribada de nous
residents (o de nous empadronaments) en els darrers anys, que
continua augmentant encara que a un ritme molt inferior al de fa
una dècada. La major part de l’augment de població (4.414 nous
habitants entre 1990 i 2011, sobre una població total de 7.196
habitants a 2011) és deguda a l’arribada de nous residents, als
empadronaments i al pas de segona a primera residència. La
continuïtat d’aquest procés en els propers anys es troba
severament limitat pel potencial urbanístic romanent en els sòls
urbans i urbanitzables d’ús residencial i per la capacitat poblacional
del parc d’habitatges en l’horitzó del Pla.
El present Pla té un molt escàs marge per a preveure nous
creixements, més enllà dels ja considerats en el planejament fins
avui vigent. En tot cas, haurà de fomentar l’arrelament de la
població resident, cobrint al mateix temps, fins on sigui possible,
les necessitats d’habitatge per desdoblament familiar o per
emancipació dels joves, amb especial consideració respecte de les
corresponents a la demanda exclosa. També cal tenir en compte
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altres possibles necessitats induïdes per l’augment del nombre de
llocs de treball en el municipi.
El creixement que el Pla incorpori ha de definir-se, en tot cas, tant
en la seva quantitat com en la seva estructura, a partir de la oferta
que resulti del model urbanístic del que el municipi es doti. Les
xifres hipotètiques de població hauran de ser revisades en funció
de la capacitat residencial encara existent en les diferents zones
urbanes consolidades i en els possibles creixements previstos pel
Pla. La oferta del Pla en nou sòl urbanitzable és a definir en funció
de les aptituds i condicions dels sòls, però la oferta possible és
certament molt limitada. El potencial total en sòl urbà i urbanitzable
només podrà ser definit amb exactitud amb l’aprovació inicial –i,
després, definitiva- del Pla, i figurarà en la corresponent Memòria.
Per tant, a efectes del present Pla, únicament podem prendre com
a referència inicial tres hipòtesis distintes de creixement demogràfic
total (considerant tant la primera com la segona residència), a
partir de la xifra de població empadronada en 2011, que és de
7.196 habitants, corresponents a taxes interanuals del 1%
(creixement moderat), 2,5% (creixement mig) i el 4% (creixement
alt), sostinguts al llarg d’un període de tres quadriennis (12 anys)
que correspon a l’horitzó del Pla, o de quatre quadriennis (16
anys), en tant que escenari més llunyà. Les xifres resultants són
les que apareixen en el Quadre 11 adjunt.
La primera hipòtesi (1%) dona un total de 8.109 habitants a l’any
horitzó del Pla, concebut per a tres quadriennis, que és l’any 2023.
Això suposa un creixement poblacional (des de els 7.196 habitants
empadronats en 2011) de 910 habitants. La hipòtesi del 2,5% dona
9.678 habitants, el que suposa un increment de 2.482 habitants). I
la hipòtesi del 4% dona 11.521 habitants (amb un increment de
4.325 habitants). Les dues darreres xifres estarien per sobre de la
capacitat poblacional del parc d’habitatges existent l’any 2001, que
hem avaluat abans en 7.903 habitants, si bé es cert que aquest
s’ha incrementat notablement entre 2001 i 2011.
L’escenari més llunyà (any 2027), donaria 8.438, 10.950 i 14.017
habitants per a cada una de les tres hipòtesis considerades.
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Si prenem la taxa de creixement intermèdia (2,50% sostingut), les
hipòtesis inicials de treball serien:
Hipòtesi de creixement mitjà: increment del 2,50% interanual
Població a 2023:
9.678 habitants (mínim de 8.109 i màxim de 11.521)
Població a 2027:
10.683 habitants (mínim de 8.438 i màxim de 13.478)
Augment absolut en 12 anys (2011-2023):
2.482 habitants (mínim de 913 i màxim de màxim 4.325)
Augment absolut en 16 anys (2011-2027):
3.487 habitants (mínim de 1.242 i màxim de 6.282)

Any

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

1,00%
7.196
7.268
7.341
7.414
7.488
7.563
7.639
7.715
7.792
7.870
7.949
8.028

Hipòtesi
2,50%
7.196
7.376
7.560
7.749
7.943
8.142
8.345
8.554
8.768
8.987
9.211
9.442

12

2023

8.109

9.678

11.521

13
14
15
16

2024
2025
2026
2027

8.190
8.272
8.354
8.438

9.920
10.168
10.422
10.683

11.982
12.461
12.960
13.478

Quadre 11. Hipòtesi d'evolució de la població
Període 2012-2027. Horitzó del POUM: 2023
Font: elaboració pròpia
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4,00%
7.196
7.484
7.783
8.095
8.418
8.755
9.105
9.469
9.848
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5.

ACTIVITAT ECONÒMICA

5.1.

Estructura de l’activitat econòmica
La sèrie estadística relativa al nombre d’establiments localitzats a
Cabrils (corresponents a empreses i a professionals i artistes),
classificada per grans sectors d’activitat, per al període 1994-2002,
apareix en el Quadre 12. La seva lectura ens permet obtenir una
certa perspectiva de l’activitat econòmica que es desenvolupa en el
municipi.
Podem destacar l’augment experimentat pel sector dels serveis
(que no inclou el comerç al detall), amb un total de 200 empreses, i
el dels professionals, amb un total de 190 empreses, així com el de
la construcció, amb 130 empreses. Tots tres sectors han crescut
de forma important en el període considerat. Les empreses de
serveis han passat de només 93 en 1994 a 200 en 2002 (més del
doble), i els professionals de 76 a 190 (quasi el triple). Les
constructores, per la seva part, han passat de 56 a 130 empreses.
Amb tot, aquest darrer sector haurà començat a minvar a partir de
l’inici de la crisi econòmica en 2008, tot i que no es disposa encara
de dades al respecte.
El sector del comerç al detall, tot i la seva concentració en el nucli
urbà, ha crescut moderadament, passant de només 24
establiments en 1994 a 35 en 2002.
La indústria també ha crescut, en gran part degut als polígons
industrials de la Baileta-can Xinxa i dels Garrofers, passant de 19
empreses en 1994 a 30 empreses localitzades a Cabrils en 2002.
D’acord amb aquesta informació, procedent de l’Institut Estadístic
de Catalunya, el nombre total d’empreses i professionals l’any
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2002 seria de 585, a comparar amb les 268 existents en 1996, el
que representa un increment de 317 establiments..
Es pot així doncs assenyalar el relatiu grau de diversificació de
l’activitat econòmica al municipi, que és notable atenent a la
importància de les extensions residencials unifamiliars. Així i tot, el
nombre total de llocs de treball radicats en el municipi és encara
insuficient per a absorbir a la població ocupada resident, el que
origina un alt nombre de desplaçaments diaris cap el lloc de treball
situat en altres municipis de l’entorn. Es constata, en tot cas, la
presència activa, en major o menor grau, de tots els sectors de
l’economia.

Indústria
Construcció
Comerç al detall
Serveis
Professionals
Total

1994
19
56
24
93
76
268

1995
21
63
32
108
92
316

1996
21
60
30
99
88
298

1997
23
94
32
129
138
416

1998
26
91
31
140
148
436

1999
26
99
35
156
169
485

2000
27
126
33
183
170
539

2001
27
125
33
183
181
549

2002
30
130
35
200
190
585

Quadre 12. Establiments d'empreses i professionals per sectors d'activitat (1994-2002)
Font: IDESCAT
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5.2.

Població activa i població ocupada
L’adjunt Quadre 13 presenta una síntesi de la relació de la població
amb l’activitat, oferint les dades corresponents a la població
ocupada i desocupada, i a la població activa i inactiva, per als anys
1996 i 2001.
Així, per a la població total de 5.219 habitants de l’any 2001, el
percentatge corresponent a la població activa és del 52,7% del
total. En aquest mateix any, per a la població de més de 16 anys
d’edat, que era de 4.066 habitants, el percentatge de població
activa és més alt, del 67,7%. Del total de la població activa, un
91,9% està ocupada i el 8,1% desocupada (incloent-hi els que
busquen primera ocupació i també els anteriorment ocupats).
Aquests són uns percentatges força més alts que els obtinguts per
a l’any 1996, on la població activa representava només un 46,5%
del total (i un 59,4% de la població de més de 16 anys). Del total de
la població activa, únicament un 87,6% estava ocupada, amb un
12,4%, per tant, de població activa desocupada.

Població ocupada
Població desocupada
Total població activa
Total població inactiva
Total població >16 anys
Total població <16 anys

Total població

Total
1.530
217
1.747
1.188
2.943
813
3.756

1996
%
%
87,6
12,4
100,0
59,4
40,4
100,0

%

46,5
31,6
78,4
21,6
100,0

Total
2.527
224
2.751
1.315
4.066
1.153
5.219

2001
%
%
91,9
8,1
100,0
67,7
32,3
100,0

%

52,7
25,2
77,9
22,1
100,0

Quadre 13. Relació de la població amb l'activitat (1996-2001)
Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT (1996-2001)

Segons les dades més recents (publicades per Caja España en
2009 i calculades a partir de les dades de l’INEM), l’atur registrat a
31 de març de 2009 és de 254 treballadors (un 5,45% de la
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població compresa entre els 15 i els 64 anys), xifra que implica un
increment absolut notable si la comparem els 84 aturats registrats
de l’any 2001 o els 122 de l’any 2005.

Per tal de completar aquesta visió de l’activitat podem examinar
ara la distribució per sectors d’activitat. El Quadre 14 conté tant el
nombre d’empreses com el nombre de treballadors afiliats a la
Seguretat Social, a data de desembre de 2007. El percentatge
més alt, evidentment, correspon al sector de serveis (amb un
85,34% de les empreses i un 79,5% dels treballadors), seguit de la
construcció (amb un 8,19% de les empreses i un 9,4% dels
treballadors) i de la indústria (4,74% de les empreses i 9,6% dels
treballadors) i, finalment, el de la agricultura, quasi en extinció
(1,72% de les empreses i 1,5% dels treballadors).
Com es pot comprovar, segons aquesta taula el nombre de
persones afiliades a la Seguretat Social l’any 2007 és només de
1.694, a comparar amb les 2.527 persones ocupades que havíem
comptabilitzat per a l’any 2001 (Quadre 13).

Sector
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
No consta
Total

Empreses
Nombre
%
4
1,72
11
4,74
19
8,19
198
85,34
0
0,00
232
100,00

Treballadors
Nombre
%
26
1,5
162
9,6
159
9,4
1.347
79,5
0
0,0
1.694
100,0

Quadre 14. Empreses i treballadors per sector d'activitat (2007)
Font : Caja España (2009)
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5.3.

L’agricultura i la ramaderia
Per tal de confirmar la caiguda de l’activitat en el sector primari, i
més concretament, de l’agricultura i la ramaderia, en el terme
municipal de Cabrils, només cal examinar les dades relatives a les
superfícies conreada de regadiu i secà, i al nombre d’explotacions
segons el Cens agrari, tal com apareixen en el Quadre 15.
Les dades disponibles, per al període 1982-1999 corroboren
l’escàs pes del sector en l’economia local. La superfície total de
terres llaurades ha passat de les 65 hectàrees existents l’any 1982,
a només 34 en l’any 1999, amb una disminució dràstica dels
conreus de secà (que han passat 8 a 2 explotacions, amb una
disminució de 17 a 3 hectàrees totals) i també dels de regadiu (que
han passat 27 a 5 explotacions, i de 47 a 31 hectàrees en total).
Per altre costat, s’observa com la dada relativa a la superfície de
terrenys forestals també dona una disminució que només es pot
entendre en funció de l’adscripció que es faci dels sòls del parc
natural, ja que es passa de 252 hectàrees en 1982 a només 7
hectàrees en 1999, tot i que la progressiva ocupació de sòl forestal
per les urbanitzacions de segona residència també explica part de
la pèrdua de sòls forestals aquí reflectida.
En termes generals la superfície de sòl destinada a terres
llaurades, terreny forestal, pastures permanents i altres no
edificats, ha passat de 317 ha en 1982 (un 45,29% de la superfície
total del terme municipal) a 45 ha (un 6,43%).
Les xifres relatives a nombre d’explotacions amb o sense
ramaderia també experimenten una forta davallada, fins a extingir a
completament les primeres, al tancar la única que quedava en
1989. Les explotacions sense ramaderia, al seu torn, passen de
320 ha. en 1982 a només 41 ha. en 1999.
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Terres llaurades
Terreny forestal
Pastures permanents
Altres
Total
Nombre explotacions de secà
Nombre explotacions de regadiu
Total explotacions
Superfície conreada de secà
Superfície conreada de regadiu
Total superfície conreada
Nombre explotacions amb ramaderia
Nombre explotacions sense ramaderia
Total explotacions
Superfície explotacions amb ramaderia
Superfície explotacions sense ramaderia
Total superfície explotacions

1982
65
252
0
0
317

1989
33
205
9
39
286

1999
34
7
0
4
45

8
27
35
17
47
64

8
14
22
5
27
32

2
5
7
3
31
34

2
52
54
1
320
321

1
68
69
1
285
286

0
7
7
0
41
41

Quadre 15. Superfície agrària, nombre explotacions i sòl conreat
Superfícies en hectàrees
Font: IDESCAT. Cens agrari (1982-1999)
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5.4.

Les activitats industrials
En relació a les empreses industrials radicades en el terme
municipals de Cabrils, d’acord amb les dades per a l’any 2002 de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), són un total de 30
(Quadre 16). La evolució del sector al llarg dels darrers anys, des
de 1994, es caracteritza per un creixement progressiu però
constant, amb el manteniment al capdavant de les indústries de
transformació de metalls i del grup corresponent a edició i mobles,
seguit de les corresponents a energia i aigua, tèxtil i confecció, i
química i metall.
Apareixen, així doncs, empreses industrials en totes les branques
d’activitat, la major part localitzades en els polígons industrials de
la Baileta-can Xinxa, en la part alta del municipi, i dels Garrofers
(que correspon al polígon industrial compartit amb el municipi de
Vilassar de Mar, situat per sota de l’autopista).

Energia i aigua
Química i metall
Transformació metalls
Productes alimentaris
Tèxtil i confecció
Edició i mobles
Indústria NCAA
Total

1994
2
0
7
1
4
3
2
19

1995
2
0
7
1
5
4
2
21

1996
2
0
7
1
5
4
2
21

1997
2
0
7
1
6
5
2
23

1998
2
2
8
0
6
6
2
26

1999
2
2
9
0
5
5
3
26

2000
3
2
10
0
3
6
3
27

2001
4
2
8
0
2
8
3
27

2002
4
2
9
0
3
8
4
30

Quadre 16. Establiments d'empreses industrials per branca d'activitat (IAE), 1994-2002
Font: IDESCAT
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5.5.

Els serveis
Pel que fa al sector dels serveis, finalment, el Quadre 17 conté el
nombre d’empreses adscrites al sector (sense incloure el comerç al
detall) radicades al municipi de Cabrils, per branques d’activitat,
entre els anys 1994 i 2002, segons dades procedents de l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE) que publica l’IDESCAT.
La llista l’encapçalen el comerç a l’engròs, amb 49 empreses, i el
sector immobiliari, amb 40 empreses, aquest darrer amb un fort
creixement des de 1994, quan només hi ha via 4 empreses.
Segueixen les empreses dedicades a serveis personals (un total de
38) i de serveis a l’empresa <8un total de 31), i són també presents
les empreses de transports i comunicacions (19) i d’hostaleria (18).
Les de mediació financera sumen altres 5 empreses. Totes les
branques d’activitat s’han mantingut o han augmentat la seva
presència al llarg del període.
Es pot comprovar l’important creixement del sector en aquests
anys, amb un total de 200 empreses en 2002, a comparar amb les
93 existents en 1994. La presència clara en totes les branques
d’activitat mostra la dinàmica econòmica del sector en el municipi.

Comerç a l'engròs
Hostaleria
Transport i comunicac.
Mediació financera
Serveis a l'empresa
Serveis personals
Immobiliari i altres
Total

1994
19
20
10
3
7
30
4
93

1995
27
21
9
3
10
34
4
108

1996
24
19
8
3
10
32
3
99

1997
33
21
9
3
12
42
9
129

1998
30
20
12
4
16
39
19
140

1999
39
19
13
5
16
38
26
156

2000
43
19
15
5
27
40
34
183

2001
44
21
14
6
29
38
31
183

2002
49
18
19
5
31
38
40
200

Quadre 17. Establiments d'empreses de serveis per branca d'activitat (IAE), 1994-2002
Font: IDESCAT
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6.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

6.1.

Antecedents

6.1.1. Planejament general anterior
El municipi de Cabrils va ésser inclòs en el Pla Comarcal del
Maresme, aprovat definitivament amb data de 4 de març de 1963
pel Ministre de l’Habitatge, el qual va constituir el primer Pla
general d’ordenació del municipi. Aquest Pla va qualificar com a
zona de casc antic tot el nucli central consolidat, amb extensions
urbanes a l’est i a l’oest, al llarg de la carretera de Sant Joan de
Vilassar. Al nord es preveien zones de “campo urbanizado” i de
“bosque urbanizado”, i més al sud i més al nord, i en tot el sector
situat a la dreta de la riera, extensions de “campo urbanizable”. La
resta del municipi, incloses les vessants del Montcabrer es varen
qualificar com a zones de bosc, rural o agrícola. En aquest Pla
apareix ja el traçat de l’autopista del Maresme aprovat per la
Direcció General de Carreteres, del Ministeri d’Obres Públiques,
amb data de 29 de gener de 1965.
Més tard es varen aprovar definitivament, amb data de 17 de febrer
de 1983 unes Normes complementàries i, també definitivament,
amb data de 22 de gener de 1986, unes noves Normes
complementàries.
Gairebé immediatament després, l’ajuntament aprova inicialment,
amb data de 15 d’abril de 1986, un Pla general d’ordenació urbana,
que és aprovat després provisionalment el 29 de juliol de 1988, i
definitivament el 18 de juliol de 1990 (DOG núm.1370 de 21 de
novembre de 1990), i que es manté vigent fins a l’any 2000.
La revisió d’aquest darrer Pla, consistent en realitat en un text refós
que incorpora els plans parcials i especials aprovats al llarg dels
anys anteriors, s’aprova definitivament per la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona amb data de 15 de desembre de 1999
(DOG 09.02.2000). Aquets Pla incorpora els plànols de zonificació
anteriors amb un seguit d’esmenes derivades del planejament
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derivat i dels diversos ajustos introduïts. Les superfícies
corresponents als distints règims de sòl apareix en el Quadre 18
Sobre la superfície total del terme municipal, un 44,75% del sòl es
classifica com a urbà, un 7,51% com a urbanitzable i la resta, fins a
la superfície total municipal de 697,08 hectàrees, com a no
urbanitzable (un 47,74% del total).

SU
UR
SNU

(m2s)
3.119.239,00
523.422,00
3.328.141,67
6.970.802,67

Sòl urbà
Sòl urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Total

(%)
44,75
7,51
47,74
100,00

Quadre 18. Pla general d'ordenació urbana vigent (1999)
Superfícies segons classe de sòl

6.1.2. Qualificacions urbanístiques i potencials teòrics
Les característiques relatives a les qualificacions urbanístiques del
sòl, per a cada classe de sòl, es presenten en la sèrie de quadres
que figuren a continuació, a partir dels sectors delimitats pel Pla,
d’acord amb els paràmetres que figuren en la pròpia Memòria del
document vigent, quan hi consten, o de dades pròpies en altres
casos.
La ordenació proposada pel planejament general vigent suposa el
reconeixement del sòl urbà compromès en aquell moment, així
com la previsió de sòl urbanitzable residencial i industrial que avui
es troba en gran part ja ocupat o en execució.
Les Unitats d’actuació (UA) delimitades pel Pla vigent suposen un
total de 273,12 ha., amb la distribució per zones i sistemes que
figura en la sèrie de Quadres 19a-19b-19c. Pot comprovar-se la
importància que en el Pla vigent adquireixen aquestes Unitats,
moltes de les quals corresponen a antics plans parcials o especials
i que, en tot cas, constitueixen els àmbits principals a partir dels
quals s’han gestionat la majoria de les urbanitzacions de segona
residència aparegudes al municipi al llarg de la segona meitat del
segle passat. En el seu conjunt suposen un sostre total establert
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pel planejament en 888.397 m2st i un potencial de 2.058
habitatges, en gran part ja realitzat.
Pel que fa als sectors que el planejament general va delimitar per a
la redacció de plans especials de reforma interior (PERI), amb un
total de 9 sectors, els potencials són els que apareixen en el
Quadre 20. Ocupen un total de 20,84 ha i suposen 48.940 m2st i
212 habitatges potencials.
Finalment, els sectors delimitats en sòl urbanitzable, per a la
redacció de nous plans parcials, amb un total de 15 sectors
(Quadre 21), ocupen altres 52,34 ha i suposen un potencial de
120.679 m2st i 608 habitatges addicionals.
El sòl urbà no inclòs en sectors (sòl urbà no sectoritzat) queda
limitat a un total de 28,24 ha., que corresponen al nucli antic de
Cabrils. Aquest sòl ha estat degudament superficiat, segons les
qualificacions urbanístiques en zones i sistemes. El detall apareix
en el Quadre 22. Aquest quadre inclou també els resultats
corresponents als sectors delimitats en tant que unitats d’actuació,
plans especials i plans parcials, i permet analitzar les superfícies
totals en sòl urbà i en sòl urbanitzable segons qualificacions
urbanístiques en zones i sistemes.
Els potencials urbanístics derivats del sòl urbà no sectoritzat s’han
calculat atenent a la regulació normativa zonal, ja sigui en funció de
l’envolvent definida per les normes o dels paràmetres
d’edificabilitat, parcel·la mínima o densitat, prenent en cada cas el
paràmetre més precís. Apareixen en el Quadre 23, amb detall de
les superfícies adscrites, sostre edificable potencial, nombre
d’habitatges i població potencial, per a cada zona i sistema.
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Codi
1
2
3
4
5
6
7
8
9b
Sistemes
10b
10d
11a
11b
13b
13b.1
13c
13c.1
13c.2
13d.1
13d.1a
13d.2
13m
16
Protegit
Zones
TOTAL
Edif.bruta
Sostre total
Densitat
Habitatges

UA1

UA2

UA3

UA4
1.489

217

135

41.285
12.898
53.821

1.550

3.135

12.968

4.016

2.240

108.221

14.653

7.151

UA5

UA6

UA7

UA8

UA9

UA10
1.230
591
84.102
34.728
15.742
99.382
1.012
236.787

665

UA10a

929
1.080

1.326

11.059

1.583

1.702

2.556

4.376

3.729

1.583

3.711

4.547

15.435

710
9.513
70.827
282
11.389
7.046
51.605
710
152.083

14.158

7.665

6.598

2.720

24.777

63.876

90.685

159.657
19.438
26.887

140.530
60.309
16.820

14.969

1.460

UA10b
812

2.497
583
4.719

1.268

7.799

2.081

2.824
926

65.804

19.740

3.234
1.814

204.680

32.867

7.091

1.894

6.344

27.960

19.290

270.484
378.705

80.567
95.221

15.888
23.039

14.158
17.887

9.559
11.141

6.598
10.310

9.064
13.611

26.237
41.672

269.858
421.941

308.343
545.129

14.969
22.768

19.290
21.371

0,32
121.355
6,52
247

0,32
30.583
6,70
64

0,33
7.616
14,32
33

0,47
8.495
13,41
24

0,48
5.356
13,46
15

0,38
3.959
9,71
10

0,29
4.000
6,62
9

0,24
10.203
4,37
18

0,28
116.270
5,80
250

0,30
164.719
5,60
332

0,26
5.988
6,15
14

0,54
11.574
7,94
17

Quadre 19a. Qualificacions urbanístiques i potencials segons planejament vigent: unitats d'actuació urbanística
Font: Pla general d'ordenació vigent
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Codi
1
2
3
4
5
6
7
8
9b
Sistemes
10b
10d
11a
11b
13b
13b.1
13c
13c.1
13c.2
13d.1
13d.1a
13d.2
13m
16
Protegit
Zones
TOTAL
Edif.bruta
Sostre total
Densitat
Habitatges

UA10c
1.070

UA11

UA12

UA15

UA16

UA16bis

UA18

UA19

511

UA21

UA22

UA23

UA25

1.296
273

132

1.068
58.486

1.500

3.497

653

4.979

10.515

6.226
30.948

372

1.175

4.105

1.747

13.885

5.325

5.857

5.972

19.669
12.183
75.997

1.442

1.175

5.606

2.257

17.655

5.979

10.967

16.486

167.632

61.632

26.184

3.088
7.610
1.917

5.833
2.707

1.927
2.925

23.390

807
0

807

1.662

2.259
6.028

1.326

7.462

11.684

31.252

9.786

10.128

132.183

2.644
4.855

6.642

21.622

182.146
25.399

1.745
8.366

54.508
28.558

10.382

566
4.222
8.255
9.697

7.462
8.637

13.995
19.600

4.652
10.485
12.743

41.676
59.331

24.795
30.774

35.935
46.903

16.410
32.896

854
366.767
534.399

95.681
157.313

0,31
2.961
16,69
16

0,52
4.477
13,89
12

0,41
8.047
11,73
23

0,34
4.332
38
48

0,41
24.620
9,11
54

0,33
10.202
7,47
23

0,38
18.044
9,59
45

0,14
4.488
3,34
11

0,34
179.795
7,58
405

0,34
54.189
8,14
128

Quadre 19b. Qualificacions urbanístiques i potencials segons planejament vigent: unitats d'actuació urbanística
Font: Pla general d'ordenació vigent
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Codi
1
2
3
4
5
6
7
8
9b
Sistemes
10b
10d
11a
11b
13b
13b.1
13c
13c.1
13c.2
13d.1
13d.1a
13d.2
13m
16
Protegit
Zones
TOTAL

UA27

UA28

UA29

UA30

UA31
1.532

UA32

UA34
2.471

UA35

11.612

130

1.050

4.699

20.760

2.546

1.617

4.528

1.432

497

1.485

655

33.159

2.676

2.668

9.228

2.964
1.812

497

3.956

655

UA36

96.152
129.311

9.786
12.461

6.617
9.285

23.707
32.935

5.414
8.378

1.990
2.487

13.429
17.385

830
1.485

0
0

Edif.bruta
Sostre total
Densitat
Habitatges

0,40
51.612
9,43
122

0,47
5.871
12,63
16

0,43
3.970
12,92
12

0,37
12.203
8,50
28

0,49
4.105
21,48
18

0,51
1.268
36,19
9

0,28
4.868
18,40
32

0,80
1.188
60,00
9

#¡DIV/0!

438
349

2.770

0

830
3.603

13.429

8.962
61.632

9.786

6.617

11.758

11.740

1.990

9.197

13.800

888.397
0

Quadre 19c. Qualificacions urbanístiques i potencials segons planejament vigent: unitats d'actuació urbanística
Font: Pla general d'ordenació vigent
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TOTAL
6.562
5.662
12.277
213.415
7.437
197.302
48.452
412.390
1.722
905.219
1.812
9.512
61.174
1.917
16.853
9.262
667.222
28.558
2.644
804.252
108.351
104.215
566
4.222
5.506
1.826.066
2.731.284
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Codi
Vials
Verd públic
Equipament
Sistemes
Zones
TOTAL

PERI1
3.168
3.168
1.239
7.575
8.292
15.868

PERI2
3.069
14.449

PERI3
320
500

17.518
15.079
32.597

820
1.788
2.608

Edif.bruta
Sostre total
Densitat
Habitatges

0,83
13.170
46,00
73

0,37
12.061
10,00
33

PERI4
7.188
17.969
5.874
31.030
43.840
74.870
0,16
11.979
7,20
54

PERI5

PERI7
230
978

PERI8
1.865
1.201

PERI9

0
15.649
15.649

1.208
1.668
2.875

3.066
15.584
18.650

271
1.069
1.340

0,19
2.973
3,70
6

0,75
2.156
80,00
23

0,30
5.595
5,30
10

0,75
1.005
104,48
14

Quadre 20. Qualificacions i potencials segons planejament vigent: sectors de pla especial
Font: Pla general d'ordenació vigent
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271

PERI10
11.559
4.291
28.127
43.977
0
43.977

Total
27.399
42.826
35.240
105.465
102.969
208.434

48.940
212
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Codi
Vials
Verd públic
Equipament
Sistemes
Zones
TOTAL

PP1
3.794
18.273
22.066
5.294
27.361

Edif.bruta
Sostre total
Densitat
Habitatges

Codi
Vials
Verd públic
Equipament
Sistemes
Zones
TOTAL

PP9
4.592
6.314
1.205
12.111
16.589
28.700

Edif.bruta
Sostre total
Densitat
Habitatges

0,23
6.601
8,00
23

PP2
2.869
7.005
3.605
13.479
12.451
25.930

PP3
6.444
23.544
29.989
26.966
56.955

PP4
1.711
4.706
642
7.059
3.637
10.696

PP5
8.953
16.241
3.008
28.202
31.951
60.153

PP6
13.585
19.201
3.311
36.097
30.112
66.209

PP7
2.912
3.015
720
6.647
10.484
17.131

PP8
4.505
2.048
1.229
7.781
12.695
20.475

0,22
5.705
4,63
12

0,22
12.530
10,18
58

0,50
5.348
36,00
39

0,28
16.843
10,00
60

0,22
14.566
9,06
60

0,47
8.052
10,60
18

0,56
11.466
33,00
68

PP10
6.710
5.240
2.044
13.995
26.893
40.888

PP11
3.220
10.304
2.254
15.778
16.422
32.200

PP12
1.831
6.225
732
8.788
9.520
18.308

PP13
13.718
23.409
16.737
53.864
40.533
94.397

PP14
4.498
1.490
1.175
7.163
7.525
14.688

PP15
1.018
2.499
467
3.983
5.349
9.332

Total
80.360
149.513
37.128
267.002
256.421
523.422

0,20
6.440
10,00
32

0,16
2.929
2,80
5

0,23
21.711
9,53
90

0,40
5.875
34,04
50

0,28
2.613
10,00
93

Quadre 21. Qualificacions i potencials segons planejament vigent: sòl urbanitzable
Font: Pla general d'ordenació vigent

Nota els sectors PP1 i PP10 són industrials
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Clau
10a
10b
10c
10d
11a
11b
13b
13b.1
13b.2
13c
13c.1
13c.2
13d.1
13d.1.a
13d.2
13m
14a
14b
15
16

Nom
Antic compacte
Antic dispers
Antic rural
Casa amb jardí
Volumetria definida
Volumetria definida
CJ intensiva unifamiliar
CJ intensiva unifamiliar aparellades
CJ intensiva unifamiliar 350m2 (mod 2.16)
CJ semiintensiva unifamiliar
CJ semiintensiva unifamiliar (protecció)
CJ extensiva unifamiliar (1.000 m2)
CJ extensiva unifamiliar (1.000 m2, protecció)
CJ extensiva unifamiliar (2.000 m2)
CJ semiintensiva en viles plurifamiliars
Industrial aïllada intensiva
Industrial aïllada extensiva
Remodelació urbana
Comercial i de serveis
Protegit
TOTAL ZONES

Sup.SNS
(m2s)
22.274
42.960
68.966
44.313
22.677
1.944
19.265
3.145
6.281

12.836

Sup.UA
(m2s)

Sup.PE
(m2s)

1.812
9.512
61.174
1.917
16.853
9.262
667.222
28.558
2.644
804.252
108.351
104.215
566

4.222
5.506
244.661

63

1.826.066

102.969

Total sòl urbà
(m2s)
22.274
44.772
68.966
53.825
83.851
3.861
36.118
9.262
3.145
673.503
28.558
2.644
817.088
108.351
104.215
566
0
0
0
4.222
5.506
2.070.727

Sup.PP
(m2s)

256.421

TOTAL
(m2s)
22.274
44.772
68.966
53.825
83.851
3.861
36.118
9.262
3.145
673.503
28.558
2.644
817.088
108.351
104.215
566
0
0
0
4.222
5.506
2.070.727
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1
1b
2
3
4
5
6
7
8
9b
9p

Sistema general de comunicacions
Sistema general de protecció de comunicacions
Sistema general hidrològic
Sistema general d'infraestructures
Sistema general d'espais lliures públics
Sistema general d'equipaments
Sistema local d'espais lliures públics
Sistema local d'equipaments
Sistema local de xarxa viària
Sistema local de protecció de la xarxa viària
Sistema local de xarxa viària complementària
Serveis tècnics
TOTAL SISTEMES
TOTAL

6.562

6.562
0

14.531

5.662

20.193

44

12.277

12.321
216.352

2.937

213.415

13.292

7.437

3.491

197.302

42.826

243.619

149.513

1.424

48.452

35.240

85.116

37.128

412.390

27.399

439.789

80.360

1.644

20.729

1.722

3.366

905.219
2.731.285

465
1.048.512
3.119.239

0
465
37.828
282.489

105.465
208.434

Quadre 22. Pla general d'ordenació urbana vigent. Qualificacions urbanístiques. Sòl urbà i urbanitzable
Font: Superficiació pròpia

SNS: Sòl no sectoritzat; UA: Unitat d'actuació; PE: Pla especial; PP: Pla parcial
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267.001
523.422

6.562
0
20.193
12.321
216.352
20.729
393.132
122.244
520.149
3.366
0
465
1.315.513
3.386.240
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Clau
10a
10b
10c
10d
11a
11b
13b
13b.1
13b.2
13c
13c.1
13c.2
13d.1
13d.1.a
13d.2
13m
14a
14b
15
16

Nom
Antic compacte
Antic dispers
Antic rural
Casa amb jardí
Volumetria definida
Volumetria definida
CJ intensiva unifamiliar
CJ intensiva unifamiliar aparellades
CJ intensiva unifamiliar 350m2 (mod 2.16)
CJ semiintensiva unifamiliar
CJ semiintensiva unifamiliar (protecció)
CJ extensiva unifamiliar (1.000 m2)
CJ extensiva unifamiliar (1.000 m2, protecció)
CJ extensiva unifamiliar (2.000 m2)
CJ semiintensiva en viles plurifamiliars
Industrial aïllada intensiva
Industrial aïllada extensiva
Remodelació urbana
Comercial i de serveis
Protegit
TOTAL ZONES

Sup.SNS
(m2s)
22.274
42.960
68.966
44.313
22.677
1.944
19.265

Sostre
Habitatges Població
(m2st)
(n)
(hab)
26.729
134
422
25.776
103
326
8.621
29
91
8.863
9
28
18.142
121
382
1.555
10
33
15.412
96
304

3.145
6.281

2.516
3.769

9
13

28
40

12.836

5.134

13

41

244.661

116.516

536

1.695

Quadre 23a. Pla general d'ordenació urbana vigent.
Qualificacions i potencials urbanístics. Sòl urbà no sectoritzat
Font: Elaboració pròpia
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Clau
1
1b
2
3
4
5
6
7
8
9b
9p

Nom

Sup.SNS
(m2s)

Sistema general de comunicacions
Sistema general de protecció de comunicacions
Sistema general hidrològic
Sistema general d'infraestructures
Sistema general d'espais lliures públics
Sistema general d'equipaments
Sistema local d'espais lliures públics
Sistema local d'equipaments
Sistema local de xarxa viària
Sistema local de protecció de la xarxa viària
Sistema local de xarxa viària complementària
Serveis tècnics
TOTAL SISTEMES
TOTAL

Sostre
(m2st)

Habitatges Població
(n)
(hab)

14.531
44
2.937
13.292
3.491
1.424
1.644
465
37.828
282.489

Quadre 23b. Pla general d'ordenació urbana vigent.
Qualificacions i potencials urbanístics. Sòl urbà no sectoritzat
Font: Elaboració pròpia
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Finalment, els potencials urbanístics totals, derivats del
planejament urbanístic vigent, tant en sòl urbà no sectoritzat com
en les unitats d’actuació i plans especials en sòl urbà, com en els
sectors de planejament parcial en sòl urbanitzable, són els que
s’expressen en el Quadre 23. Un resum sintètic, amb les xifres
totals per sectors i classes de sòl es presenta en el Quadre 24.
Com es pot veure, el planejament urbanístic vigent suposa un
potencial total de 2.806 habitatges en sòl urbà als que cal afegir
altres 608 habitatges en sòl urbanitzable, el que representa un
potencial total, en sòl urbà i urbanitzable, de 3.414 habitatges.
Tenint en compte el nivell mig d’ocupació del municipi, aquest
potencial dona una capacitat de població de 10.788 habitants,
distribuïts entre 8.867 habitants en sòl urbà i altres 1.921 en sòl
urbanitzable (Quadre 24).
El Quadre 25 incorpora les superfícies de sòl no urbanitzable, per
qualificacions urbanístiques.

Nom
Sòl urbà no sectoritzat
Unitats d'actuació
Plans espacials

Sostre
(m2st)
116.516
888.397
48.940

Habitatges
(n)
536
2.058
212

1.053.853

2.806

8.867

120.679

608

1.921

1.174.532

3.414

10.788

TOTAL SÒL URBÀ

Plans parcials
TOTAL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

Quadre 24. Pla general d'ordenació urbana vigent. Potencials urbanístics.
Sòl urbà i urbanitzable
Font: Pla general d'ordenació urbana vigent
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Clau
20
21
22

Nom
Rural
Agrícola
Forestal

Zones
4
Sistema general d'espais lliures
5-forestal
Sistema general d'equipaments
5.21
Sistema general d'equipaments
Sistemes
TOTAL

Superfície
(ha)
20.286
250.006
2.128.288
2.398.581
118.668
748.995
61.897
929.561
3.328.142

Quadre 25. Pla general d'ordenació urbana vigent
Qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable
Font: Pla general d'ordenació urbana vigent

6.1.3. Normativa zonal
D’altra banda, els Quadres 26 i 27, recullen un resum de la
normativa urbanística zonal, amb el paràmetres de major
importància fixats pel planejament vigent i els articles de referència
de les normes urbanístiques. En un annex s’inclouen les claus
corresponents als diferents usos admesos en cada zona.
El Quadre 26 es refereix a la normativa zonal en sòl urbà i el
Quadre 27 a la normativa zonal en sòl no urbanitzable, tal com va
ser aprovada pel planejament general vigent.
Cal indicar expressament que es tracta d’una síntesi dels principals
paràmetres i condicions urbanístiques, donat que les normes
inclouen una multiplicitat de detalls, excepcions i casos particulars
que no apareixen en els quadres i que cal consultar directament en
el text articulat.
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Clau
10a
10b
10c
10d
11a
11b
13b
13b.1
13b.2
13c
13c.1
13c.2
13d.1
13d.1a
13d.2
13m
14a
14b
15
16

Nom
Antic compacte
Antic dispers
Antic rural
Casa amb jardí
Volumetria definida
Volumetria definida
CJ int unif
CJ int unif aparellades
CJ int unif 350m2 (mod)
CJ semiint unif
CJ semiint unif (prot)
CJ ext unif (1.000 m2)
CJ ext unif (1.000 m2, prot)
CJ ext unifam (2.000 m2)
CJ semiint en vil. plurifam
Industrial aïllada intensiva
Industrial aïllada extensiva
Remodelació urbana
Comercial i de serveis

Usos
u,p,h,c, of,cu,rl,rc,sp,sa
u,p,h,c, of,cu,rl,rc,sp,sa
u,p,h,c, of,cu,rl,rc,sp,sa
u,sp
segons ord anterior
fitxes o planej.derivat
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
u,h,c,sp,r
art.109
art.109
art.116
art.121

Edific.
(m2st/m2s)

Vol max
(m3)

Parc mín
(m2s)

0,60 (1,00)
1.500

4.000

0,20
ord.ant.
fitxes
0,80
0,80
0,80
0,60
0,60
0,60
0,40
0,40
0,20
0,60
0,80
0,80
existent
0,30

200
200
350
500
500
1.000
1.000
2.000
800
500
1.000

Faç mín Fondaria Ocupació
Alçada
(ml)
(m)
(%)
(m)
(n)
5
gràfic
Veure art.85
50
6,50
PB+1P
8
gràfic
100% PB
PB+2P
6,50
PB+1P
PB+1P
5
12
6,50
PB+1P
10
40
6,50 PB+1P+g
10
40
6,50 PB+1P+g
6,50 PB+1P+g
15
30
6,50 PB+1P+g
15
30
6,50 PB+1P+g
6,50 PB+1P+g
20
20
6,50 PB+1P+g
20
40
3,50
PB
20
20
6,50 PB+1P+g
18
30
6,50 PB+1P+g
20
40
8,00
30
40
8,00
3,50

Quadre 26. Pla general d'ordenació urbana vigent. Normativa segons qualificacions urbanístiques. Sòl urbà
Font: elaboració pròpia a partir del planejament urbanístic vigent

Nota: quadre-resum dels principals paràmetres; no és exhaustiu; consultar normativa
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Sep.
(m/m/m)

3/2/2
3/2/2
6/3/3
6/3/3
10/3/3
6/5/5
6/5/5
6/5/5
6/3/4
3/5/5
7/6/6
art.120

Articles
57,83-85,92
57,86-88,92
57,89-92
93-96
97-101
97-101
102-105
102-105
102-105
102-105
102-105
102-105
102-105
102-105
102-105
102-105
106-109
106-109
112-116
117-121
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Clau
20
21
22a
22b

Nom
Rural
Agrícola
Forestal: bosc
Forestal: de repoblació

Usos

Sòl mínim
(ha)

ag,rm,fo,u,r
ag,rm,u
ag,fo,u
ag,fo,u

Alçada
(m)
7,50
7,50
7,50
7,50

Ocupació
(%)

Volum
(m3)
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

Separacions
(m)

Articles
122-132
122-132
122-132
122-132

Quadre 27. Pla general d'ordenació urbana vigent Normativa segons qualificacions urbanístiques. Sòl no urbanitzable
Font: elaboració pròpia a partir del planejament urbanístic vigent
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u
b
p
c
of
pr
h
rh
r
i
m
tm
ta
pk
es
ag
rm
agp
hr
tr
cmp
hv
ext
fo
ips
arq
v
fv
sm
e
rc
sa
sp
cu
as
rl
ad
f
ll
ep

Habitatge unifamiliar
Habitatge bifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Comercial
Terciari: oficines i serveis
Serveis professionals
Hoteler
Residencial-hoteler
Bars i restaurants
Industrial
Magatzem
Tallers mecànics
Tallers artesans
Aparcament
Estació de servei
Agrícola
Ramader
Industrial agropecuari
Habitatge rural
Turisme rural
Càmping
Hivernacle
Extractiu
Forestal
Interès públic i social
Arqueològic
Viari
Ferroviari
Serveis tècnics i mediambientals
Educatiu
Recreatiu
Sanitari-assistencial
Esportiu
Cultural
Associatiu
Religiós
Administratiu
Funerari
Lleure
Ecològic-paisatgístic

Quadres 26-27 Claus usos
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6.2.

Desenvolupament del Pla

6.2.1. Unitats d’actuació
El desenvolupament del planejament general vigent s’ha portat a
terme a partir de la gestió de les nombroses unitats d’actuació
delimitades i de la posta en marxa dels sectors de planejament
derivat. Com s’ha vist en els anteriors apartats, les unitats
d’actuació inclouen el gruix dels sòls classificats com a sòl urbà en
el municipi, incorporant els sectors anteriorment ordenats
mitjançant plans parcials i especials, molts dels quals es trobaven
encara en execució, amb cessions de sòl pendents i obres no
recepcionades en el moment de l’aprovació del planejament
general. L’estat actual de la urbanització i gestió urbanística
d’aquestes unitats d’actuació es resumeix en el Quadre 28 adjunt,
que cal relacionar amb la quantificació dels sòls urbanitzats i
edificats que, a efectes de determinar els potencials urbanístics
romanents, es presenten en un apartat posterior.
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Codi

Nom

Sistema d'actuació

Situació actual urbanització

UA1
UA2
UA3
UA4
UA5
UA6
UA7
UA8
UA9
UA10
UA10a
UA10b
UA10c
UA11
UA12
UA15
UA16
UA16bis
UA18
UA19
UA21
UA22
UA23
UA25
UA26
UA27
UA28
UA29
UA30
UA31
UA32
UA34
UA35
UA36

Sant Crist
Sant Crist Vell
Crist Parc
Sant Cristòfol
Can Rabassa
Salvador Espriu (Ollero)
La Vinya
Turac Parc
Montcabrer
Can Tolrà
Subsector Els Garrofers de Dalt
Subsector Els Roures
Subsector can Borges
Els Paretons
Sant Sebastià
Santa Elena
Valldeneu
Valldeneu
Sant Jordi
La Galbanya
La Llobera
Can Bargay
Cabrils II
Hort de la Balbina
Can Pons i Mas Grau
Can Cabot
Les Serres
Els Llimoners
Cal Gras
Cal Avellà
Cal Roura
Les Esparregueres
Màquina d'en Mas
El Graner

Cooperació
Cooperació
Cooperació
Cooperació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Cooperació
Compensació

Recepcionada i inscrita al Registre
PR i PU aprovats. Pendent tràmits jurídics
Recepcionada i inscrita al Registre
PR i PU aprovats. Pendent tràmits jurídics
Recepcionada
Recepcionada parcialment
Obres executades. Pendent de recepció
Ordre municipal d'execució al promotor
PU aprovat definitivament
Recepcionada excepte xarxa d'aigua
Recepcionada

Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Cooperació
Compensació
Cooperació
Cooperació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Cooperació
Cooperació
Compensació
Compensació
Cooperació
Compensació
Compensació
Compensació

Recepcionada
Recepcionada parcialment
Recepcionada
PR en redacció. Pendent Modificació
PR i PU aprovats. Inscrita al Registre. En execució
Recepcionada
Recepcionada
Pendent cessions de sòl per vialitat
Recepcionada. Dipositat aval execució Pg. Cabrils

PR i PU aprovats. Recepcionada i Inscrita al Registre
Pendent canvi de sistema
PR aprovat. Pendent tràmits jurídics
Recepcionada
Recepcionada
Recepcionada

Quadre 28. Unitats d'actuació urbanística previstes en el Pla general d'ordenació vigent (1999)
Font: Pla general d'ordenació vigent 1999
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6.2.2. Planejament derivat
Les figures de planejament urbanístic derivat tramitades i
aprovades definitivament en desenvolupament del planejament
general municipal, ordenades i numerades cronològicament per
figures i ordre d’entrada en vigor, són les que es relacionen a
continuació:
a) Programes d’actuació urbanística (Quadre 29)
PAU1 (11.06.2002)
Programa d’actuació urbanística del sector can Badia,
desenvolupat l’any 2004 mitjançant Pla parcial urbanístic de
delimitació (veure PPU11)
b) Planejament parcial (Quadre 29):
PPU1 (15.07.1992)
Pla parcial urbanístic sector Mas Maria.
PPU2 (02.06.1993)
Pla parcial urbanístic del sector industrial La Baileta-can Xinxa
PPU3 (15.09.1993)
Pla parcial urbanístic del sector industrial Els Garrofers. Es tracta
d’un pla parcial tramitat conjuntament pels municipis de Cabrils i
Vilassar de Mar.
Modificat amb data de 09.03.2001 (PPU3a)
PPU4 (15.11.1995)
Pla parcial urbanístic del sector La Resclosa.
PPU5 (07.04.1997)
Pla parcial urbanístic del sector can Blanch
Modificat amb data 11.03.2002 (PPU5a)
PPU6 (14.01.1998)
Pla parcial urbanístic del sector can Valls
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PPU7 (15.07.1998)
Pla parcial urbanístic del sector can Però
PPU8 (10.07.2000)
Pla parcial urbanístic del sector can Mas
PPU9 (26.02.2002)
Pla parcial urbanístic del sector ca l’Estrany
Modificat amb data 26.01.2005 (PPU9a)
PPU10 (19.12.2003)
Pla parcial urbanístic del sector Torrent Roig
PPU11 (05.08.2004)
Pla parcial urbanístic del sector can Badia
c) Planejament especial (Quadre 29):
PE1 (12.01.1999)
Pla especial de protecció del conjunt de can Pons
PE2 (08.07.1999)
Pla especial d’ordenació de la finca Sol Ixent
PE3 (21.02.2002)
Pla especial de reforma interior Aigua Picant
PE4 (09.09.2002)
Pla especial d’ordenació d’equipaments i zona verda a les Sorres
PE5 (17.01.2002)
Pla especial de protecció de la masia de ca l’Estrany
Modificat amb data de 15.04.2009 (PE5a)
PE6 (27.10.2003)
Pla especial de protecció del patrimoni, usos i volums de l’edifici de
la Concòrdia
PE7 (02.11.2004)
Pla especial de protecció de l’àmbit de la masia de can Tosca
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PE8 (02.02.2005)
Pla especial de protecció del patrimoni i volums de la masia de can
Vives
PE9 (15.04.2005)
Pla especial d’usos del Club de Tennis Cabrils
PE10 (26.09.2005)
Pla especial urbanístic d’equipaments municipals al polígon
industrial de la Baileta-can Xinxa
PE11 (26.09.2005)
Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni, usos i volums de
la masoveria del Mas Maria
PE12 (02.04.2007)
Pla especial urbanístic de construcció del CEIP del Mas Maria
PE13 (03.02.2009)
Pla especial urbanístic d’assignació d’usos d’equipament per a IES
PE14 (09.02.2009)
Pla de millora urbana de can Botella
PE15 (14.04.2010)
Pla especial urbanístic de can Vilumara
PE16 (15.12.2011)
Pla especial urbanístic del sector can Pons-Mas Grau

El sistema d’actuació i l’estat d’execució d’aquestes figures de
planejament derivat apareix en el Quadre 30, que cal també creuar
amb la quantificació efectuada a efectes del càlcul del potencial
urbanístic romanent que es presenta en els següents apartats
d’aquest mateix capítol.
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PLANEJAMENT DERIVAT
CODI TÍTOL
PAU1 PAU sector can Badia
PPU1 PPU Mas Maria
PPU2 PPU La Baileta-can Xinxa
PPU3 PPU Zona industrial Els Garrofers (Vilassar de Mar i Cabrils)
PPU3a Modificació PPU3 Zona industrial Els Garrofers
PPU4 PPU núm.14 La Resclosa
PPU5 PPU núm.2 can Blanch
PPU5a Modificació PPU7 can Blanch
PPU6 PPU núm.6 can Valls
PPU7 PPU núm.5 can Peró
PPU8 PPU can Mas
PPU9 PPU núm.11 ca l'Estrany
PPU9a Modificació PPU10 ca l'Estrany
PPU10 PPU Torrent Roig
PPU11 PPU núm.13 can Badia
PE1
PE protecció del conjunt de can Pons
PE2
PE ordenació de la finca Sol Ixent
PE3
PERI núm.9 Aigua Picant
PE4
PE núm.10 ord.equipaments i zona verda a les Sorres
PE5
PE protecció de la masia de ca l'Estrany
PE5a Modificació PE6
PE6
PEU protecció patrimoni, usos i volums edifici de la Concòrdia
PE7
PEU protecció àmbit de la masia de can Tosca
PE8
PEU protecció patrimoni i volums masia can Vives
PE9
PE d'usos del Club de Tennis Cabrils
PE10 PEU equip. municipal al polígon industrial la Baileta-can Xinxa
PE11 PEU protecció patrimoni, usos i volums masoveria Mas Maria
PE12 PEU construcció del CEIP del Mas Maria
PE13 PEU assignació usos equipament IES
PE14 PMU núm.12 can Botella

APROVACIÓ
17.04.2002
09.04.1992
24.03.1993
25.06.1993
23.01.2001
04.10.1995
20.02.1997
12.12.2001
05.11.1997
25.03.1998
03.05.2000
14.11.2001
17.11.2004
17.09.2003
16.06.2004
28.10.1998
28.04.1999
14.11.2001
22.05.2002
11.10.2001
11.03.2009
17.09.2003
15.09.2004
15.12.2004
15.12.2004
15.06.2005
15.06.2005
22.02.2007
13.11.2008
16.10.2008

Quadre 29. Figures de planejament derivat vigents
Font: elaboració pròpia a partir del planejament urbanístic vigent
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VIGÈNCIA
11.06.2002
15.07.1992
02.06.1993
15.09.1993
09.03.2001
15.11.1995
07.04.1997
11.03.2002
14.01.1998
15.07.1998
10.07.2000
26.02.2002
26.01.2005
19.12.2003
05.08.2004
12.01.1999
08.07.1999
21.02.2002
09.09.2002
17.01.2002
15.04.2009
27.10.2003
02.11.2004
02.02.2005
15.04.2005
26.09.2005
26.09.2005
02.04.2007
03.02.2009
09.02.2009

CONTINGUT
Programa d'actuació urbanística
Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Modificació puntual Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Modificació puntual Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Modificació puntual Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Pla parcial urbanístic
Pla especial protecció patrimoni
Pla especial
Pla especial de reforma interior
Pla especial
Pla especial protecció patrimoni
Modificació puntual Pla especial
Pla especial protecció patrimoni
Pla especial protecció patrimoni
Pla especial protecció patrimoni
Pla especial d'usos
Pla especial urbanístic
Pla especial protecció patrimoni
Pla especial urbanístic
Pla especial d'usos
Pla de millora urbana
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Codi

Nom

Sistema d'actuació

Situació actual urbanització

PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10
PP11
PP12
PP13
PP14
PP15

Pol.Industrial Els Garrofers
Can Blanch
Mas Maria
Torrent Roig
Can Però
Can Valls
Can Cama
Can Mas
Els Marges
La Baileta-can Xinxa
Ca l'Estrany
Can Rosès
Can Badia
La Resclosa
Can Manolito

Cooperació
Cooperació
Compensació
Cooperació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Cooperació
Compensació

Recepcionada
Recepcionada
Recepcionada
Recepcionada
Recepcionada
Recepcionada

PERI1
PERI2
PERI3
PERI4
PERI5
PERI7
PERI8
PERI9
PERI10

Hort de les Monges
Cal Cucut
Fàbrica O. de la Vela
El Castell
Masia Blanca
Aigua Picant
Can Vilumara
Aigua Picant 2
Equipament i verd a Les Sorres

Compensació
Cooperació
Cooperació
Cooperació
Compensació
Cooperació
Compensació
Cooperació

Recepcionada
Recepcionada
Recepcionada
Recepcionada parcialment
Recepcionada

Recepcionada
Pendent de Mod puntual
Finalitzat (titularitat municipal)

Quadre 30. Sectors de planejament derivat previstos en el Pla general d'ordenació vigent (1999)
Font: Pla general d'ordenació vigent 1999
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6.3.

Potencials urbanístics romanents
Els Quadres 31 i 32 contenen les superfícies, per qualificacions
urbanístiques, relatives a les unitats d’actuació i als sectors de
planejament derivat descrits en altres apartats anteriors, tant en sòl
urbà com en sòl urbanitzable. La majoria d’aquests sectors han
estat ja desenvolupats, total o parcialment, i es troben edificats i
consolidats, encara que el nombre de parcel·les buides és encara
significatiu en alguns sectors; en tot cas, només algun dels sectors
delimitats no ha tingut encara cap tipus de desenvolupament
urbanístic.
S’ha fet una hipòtesi estimativa del potencial urbanístic romanent,
en termes de sostre edificable, distingint entre sòl residencial i sòl
industrial. En aquest càlcul s’han comptabilitzat les parcel·les
buides o no edificades, així com els sectors no urbanitzats i
pendents de desenvolupament.

a) Unitats d’actuació
El Quadre 31 presenta els potencials totals, els percentatges
d’ocupació dels sòls qualificats com a zones edificables i els
potencials romanents (en sostre edificable i en nombre
d’habitatges) en les unitats d’actuació.
Pot comprovar-se com, per a un total de 1.928.314,12 m2s
destinat a parcel·les edificables, tenim en aquest moment
1.611.090,40 m2s ocupat i 317.223,72 m2s lliure, el que equival
a un percentatge d’ocupació del 83,55%. De fet, moltes unitats
d’actuació es troben totalment edificades (100%) i només en
dos casos l’edificació no s’ha iniciat encara (0%), però en la
gran majoria els percentatges d’ocupació són alts o, fins i tot,
molt alts. El sòl encara lliure i de possible ocupació per
l’edificació suposa un total de 145.851,06 m2st i un potencial
romanent d’uns 330 habitatges.
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b) Planejament derivat
Les xifres apareixen en el Quadre 32, distingint entre sectors a
desenvolupar mitjançant pla parcial (en sòl urbanitzable) i
sectors a desenvolupar mitjançant pla especial (en sòl urbà).
En els sectors de planejament parcial tramitats i aprovats, el
percentatge d’ocupació és del 88,57%, el que representa un
total de 17.740,92 m2st i 53 habitatges. En els sectors de
planejament parcial previstos en el planejament general i no
tramitats el percentatge d’ocupació és, lògicament, del 100%, el
que representa 20.561,08 m2st i 55 habitatges addicionals. Així,
el potencial total romanent en sòl no urbanitzable és de
38.302,00 m2st i 108 habitatges.
Pel que fa als sectors de planejament especial, cal tenir en
compte que en molts casos es tracta de plans especials de
protecció que no comporten nous habitatges. En tot cas, els
sectors no desenvolupats comporten un potencial romanent de
47.934,74 habitatges, el que representa uns 198 habitatges.
c) Resum
Les xifres totals apareixen en el Quadre 33. El potencial
romanent total de Cabrils, segons les previsions del
planejament urbanístic vigent, es concreten en 227.768,40 m2st
i uns 636 habitatges, comptabilitzant tant el sòl urbà com el sòl
urbanitzable. A més cal tenir en compte els 4.319,32 m2st
romanent d’us industrial.
La actual revisió haurà d’analitzar aquests potencials per tal
d’ajustar la oferta i la demanda en el període de vigència del Pla.
En qualsevol cas, caldria valorar les necessitats de nou sòl, tenint
en compte no únicament els potencials romanents segons l’actual
normativa urbanística, sinó també les possibilitats de compactar o
densificar algunes de les trames residencials de baixa ocupació i
densitat de parcel·la, en funció de la prospectiva de necessitats per
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augment de la població o per demanda d’habitatges de diferents
característiques, entre ells els habitatges amb protecció oficial que
la legislació vigent obliga a reservar d’acord amb el càlcul de la
demanda exclosa en el municipi.

Sostre resid
(m2st)

Unitats d'actuació
Sectors amb PE tramitat
Sectors amb PE no tramitat

Sostre ind
(m2st)

145.851,06

Habitatges
(hbtges)

330

47.934,74

198

Total sòl urbà

193.785,80

0,00

528

Sectors amb PPU tramitat
Sectors amb PPU no tramitat

13.421,60
20.561,00

4.319,32

53
55

Total sòl urbanitzable
TOTAL

33.982,60
227.768,40

4.319,32
4.319,32

108
636

Quadre 33. Potencials romanents: sòl urbà i urbanitzable
(2009)
Font: Pla general d'ordenació vigent i planejament derivat.
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Codi

Nom

UA1
UA2
UA3
UA4
UA5
UA6
UA7
UA8
UA9
UA10
UA10a
UA10b
UA10c
UA11
UA12
UA15
UA16

Sant Crist
Sant Crist Vell
Crist Parc
Sant Cristòfol
Can Rabassa
Salvador Espriu (Ollero)
La Vinya
Turac Parc
Mont Cabrer
Can Tolrà
Subsector Els Garrofers de Dalt
Subsector Els Roures
Subsector can Borges
Els Paretons
Sant Sebastià
Santa Elena
Valldeneu

Sup. total
(m2s)

Sup. zones

Sup. ocup.
(m2s)

Sup. lliure
(m2s)

Ocupació
(%)

378.704,37
95.220,80
23.040,16
17.887,30
11.141,00
10.309,59
13.611,29
41.672,27
426.987,17
593.270,47
22.768,04
21.370,96
9.696,86
8.636,88
19.600,48
12.741,81
59.331,08

283.381,88
80.567,35
15.888,56
14.158,16
9.558,92
7.508,04
9.064,27
26.237,24
276.904,55
356.471,55
14.969,13
12.290,25
8.255,33
7.461,82
13.994,76
10.484,44
41.676,17

247.238,87
56.010,01
10.735,43
14.158,16
9.558,92
5.961,39
6.639,67
17.903,26
239.356,06
313.705,15
14.969,13
9.320,64
8.255,33
6.892,40
13.558,92
10.484,44
28.511,82

36.143,01
24.557,34
5.153,13
0,00
0,00
1.546,65
2.424,60
8.333,98
37.548,49
42.766,40
0,00
2.969,61
0,00
569,42
435,84
0,00
13.164,35

87,25
69,52
67,57
100,00
100,00
79,40
73,25
68,24
86,44
88,00
100,00
75,84
100,00
92,37
96,89
100,00
68,41

Quadre 31a. Estat d'execució i potencials romanents (2009): unitats d'actuació urbanística
Font: Pla general d'ordenació vigent 1999
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Potencial romanent
Sostre
Habitatges
(m2st)
(hbtges)

15.451,14
9.287,46
2.465,73
0,00
0,00
807,03
1.055,90
3.176,43
15.632,85
19.933,89
0,00
2.788,14
0,00
342,68
249,93
0,00
7.684,50

31
19
11
0
0
2
2
6
34
40
0
4
0
1
1
0
17
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UA16bis
UA18
UA19
UA21
UA22
UA23
UA25
UA27
UA28
UA29
UA30
UA31
UA32
UA34
UA35
UA36
Total

Valldeneu
Sant Jordi
La Galbanya
La Llobera
Can Bargay
Cabrils II
Hort de la Balbina
Can Cabot
Les Serres
Els Llimoners
Cal Gras
Cal Avellà
Cal Roura
Les Esparregueres
Màquina d'en Mas
El Graner

30.773,66
46.902,95
32.896,23
534.398,90
157.713,19
29.593,14
2.468,74
129.311,16
12.473,81
9.284,99
32.934,71
8.378,39
2.487,00
17.385,00
1.485,25
7.468,29
2.821.945,94

24.794,96
35.935,46
16.409,76
377.411,88
95.681,13
23.149,83
1.661,81
96.151,68
9.785,59
6.617,41
23.707,06
5.414,45
2.487,00
13.428,80
830,25
5.974,63
1.928.314,12

20.698,41
28.070,11
2.283,20
301.529,38
86.008,45
23.149,83
1.661,81
82.546,13
5.906,40
5.462,89
20.840,69
5.414,45
0,00
13.428,80
830,25
0,00
1.611.090,40

Quadre 31b. Estat d'execució i potencials romanents (2009): unitats d'actuació urbanística
Font: Pla general d'ordenació vigent 1999
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4.096,55
7.865,35
14.126,56
75.882,50
9.672,68
0,00
0,00
13.605,55
3.879,19
1.154,52
2.866,37
0,00
2.487,00
0,00
0,00
5.974,63
317.223,72

83,48
78,11
13,91
79,89
89,89
100,00
100,00
85,85
60,36
82,55
87,91
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
83,55

1.677,66
3.901,48
3.964,85
36.538,99
5.421,23
0,00
0,00
7.319,01
2.323,97
696,70
1.473,27
0,00
1.268,37
0,00
0,00
2.389,85
145.851,06

4
10
9
81
13
0
0
17
6
2
3
0
9
0
0
6
330
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Codi

Nom

PPU1
PPU2
PPU3
PPU4
PPU5
PPU6
PPU7
PPU8
PPU9
PPU10
PPU11
Total

PPU Mas Maria
PPU La Baileta-can Xinxa
PPU Els Garrofers
PPU La Resclosa
PPU can Blanch
PPU can Valls
PPU can Peró
PPU can Mas
PPU ca l'Estrany
PPU Torrent Roig
PPU can Badia

(PP7)
(PP9)
(PP12)
(PP15)
Total

Can Cama
Els Marges
Can Rosès
Can Manolito

Sup. total
(m2s)

Sup. zones

Sup. ocup.
(m2s)

Sup. lliure
(m2s)

Ocupació
(%)

56.955,00
40.887,64
27.165,00
14.688,00
25.930,00
66.209,00
60.153,00
20.475,00
32.941,60
11.130,00
94.397,00
450.931,24

49.334,20
29.503,54
26.025,00
5.650,18
12.451,50
28.189,46
31.290,06
10.653,23
14.233,27
3.784,00
36.229,58
247.344,01

49.334,20
24.104,39
26.025,00
5.650,18
12.451,50
23.961,04
31.290,06
9.694,44
11.856,31
3.784,00
20.918,96
219.070,08

0,00
5.399,15
0,00
0,00
0,00
4.228,42
0,00
958,79
2.376,96
0,00
15.310,62
28.273,93

100,00
81,70
100,00
100,00
100,00
85,00
100,00
91,00
83,30
100,00
57,74
88,57

17.131,00
28.700,00
18.308,00
9.332,41
73.471,41

Quadre 32a. Estat d'execució i potencials romanents (2009): sectors de planejament derivat
Font: Pla general d'ordenació vigent 1999
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Potencial romanent
Sostre
Habitatges
(m2st)
(hbtges)

4.319,32

Industrial

2.114,21

11

1.031,94
1.100,25

6
5

9.175,20
17.740,92

31
53

8.051,57
6.601,00
3.295,44
2.613,07
20.561,08

18
23
5
9
55
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PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PE8
PE9
PE10
PE11
PE12
PE13
PE14
Total

PE protecció can Pons
PE ordenació Sol Ixent
PERI Aigua Picant
PE les Sorres
PE protecció ca l'Estrany
PEU protecció la Concòrdia
PEU protecció can Tosca
PEU protecció can Vives
PE d'usos Club Tennis Cabrils
PEU la Baileta-can Xinxa
PEU protecció Mas Maria
PEUCEIP del Mas Maria
PEU usos IES
PMU can Botella

(PERI1)
Hort de les Monges
(PERI2)
Cal Cucut
(PERI3)
Fàbrica O. de la Vela
(PERI4)
El Castell
(PERI5)
Masia Blanca
(PERI7)
Aigua Picant
(PERI8)
Can Vilumara
Total
TOTAL GENERAL

6.435,78
2.418,09
1.217,39
43.651,68
2.393,40
1.018,34
2.894,60
1.781,64
12.497,27
1.959,45
10.608,23
6.721,83
7.287,76
8.993,46
109.878,92

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

15.867,68
32.596,76
2.608,00
74.870,00
15.649,00
2.875,00
18.650,00
163.116,44
797.398,01

Quadre 32b. Estat d'execució i potencials romanents (2009): sectors de planejament derivat
Font: Pla general d'ordenació vigent 1999
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13.170,17
12.060,80

73
33

11.979,20
2.973,31
2.156,25
5.595,00
47.934,74
86.236,74

54
6
23
10
198
306
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6.4.

Estudis i actuacions en curs
La dinàmica urbanística del municipi es tradueix en un seguit
d’actuacions de divers nivell, algunes de les quals d’importància
estratègica (com les opcions del Pla territorial metropolità pel que
fa a infraestructures i espais de protecció especial, les propostes
relatives a la nova traça de la carretera N-II i la redefinició dels
accessos a Cabrils, el transport públic d’abast territorial o
metropolità (ferrocarril i tram), o el Pla Director de Pluvials del
Maresme Sud; altres d’importància més local (com els temes
ambientals o de mobilitat lligats a la redacció del POUM,
l’ordenació d’alguns espais significatius del centre urbà, les opcions
per a l’àrea del Castell, etc); i altres relatives a la gestió i execució
de les previsions del planejament urbanístic (planejament derivat
en curs, programes d’obra pública, concessió de llicències
d’edificació per a edificacions de nova planta o per a rehabilitació,
reforma o ampliació d’edificacions ja existents, o de canvi d’ús, així
com de llicències d’activitat en diverses àrees econòmiques).
Algunes d’aquestes actuacions han estat ja executades i d’altres
constitueixen encara plans o projectes en fase de redacció o en
curs d’execució.
Cal citar, en el capítol d’actuacions que afecten al municipi, i que el
Pla d’ordenació urbanística municipal ha de considerar i, en el seu
cas, d’incorporar, les següents:

a) Espais d’interès natural
El territori municipal de Cabrils incorpora sòls inclosos en el Pla
d’espais d’interès natural (PEIN), més concretament de l’espai
d’interès natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, també
anomenat Parc de la Serralada Litoral, gestionat pel Consorci
del mateix nom, que compta amb un Pla especial aprovat l’any
2005. Les noves propostes de delimitació dels espais d’interès
natural suposen una ampliació de la seva superfície, donat que
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el límit del parc baixaria fins a la cota 350 aproximadament,
incorporant sòls ara classificats com a no urbanitzables però no
especialment protegits. El POUM haurà de tenir en compte les
continuïtats territorials que puguin ser rellevants i, en el seu cas,
concretar les proteccions establertes legalment o proposades
pel planejament territorial actualment en tràmit.

b) Pla territorial metropolità
Tal com s’’indica més endavant (veure apartat 6.5), el Pla
territorial parcial de la Regió metropolitana de Barcelona (o Pla
territorial metropolità), aprovat inicialment i en tràmit d’aprovació
definitiva, conté determinacions d’ordre territorial, relatives a
infraestructures de comunicació i transport, a espais amb
diferents graus de protecció i a estratègies urbanes, que el
POUM haurà d’incloure, traslladant-les a l’escala pròpia del
planejament urbanístic i, per tant, amb les precisions
necessàries, especialment en allò que respecta a les
delimitacions d’àrees.

c) Accessos a Cabrils
La inexistència d’un enllaç propi directe amb l’autopista C-32 o
amb la carretera nacional N-II constitueix minva el potencial de
connectivitat del municipi amb el territori comarcal i metropolità i
afebleix els nivells generals d’accessibilitat. Aquest és un
problema no resolt que cal considerar sobre tot des de l’escala
del planejament territorial.
L’actual connexió amb l’autopista a través de Vilassar de Dalt, o
les connexions amb la carretera N-II a través de Vilassar de
Dalt/Premià de Mar, o de Vilassar de Mar/Cabrera de Mar, no
són les òptimes i presenten una multiciplicitat d’inconvenients,
que minven l’eficiència dels desplaçaments en vehicle rodat.
El projecte de trasllat de la carretera N-II, desde la seva actual
posició litoral cap a un traçat paral.lel a l’autopista (ja sigui en
forma de laterals o com a via paral.lela en un dels costats),
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permet replantejar el tema del accessos a Cabrils. Fora lògic
preveure un enllaç directe des de la nova traça de la carretera
N-II, a la actual carretera BV-5022 (Cabrils-Vilassar de Mar) i
avinguda de la Llobatera, recuperant l’accés històric, que és
també el més natural des d’un punt de vista geogràfic i
urbanístic, seguint la directriu de la vall que forma la riera de
Cabrils.
D’altra banda, cal també tenir en compte, a efectes de
l’ordenació urbana i territorial, tant la nova ubicació de l’estació
del ferrocarril (encara que situada fora del terme municipal de
Cabrils), com l’avantprojecte de la prolongació del Tram,
seguint el traçat de l’anomenat “camí dels sis pobles”, amb
incidència en el municipi, donat que quedarien afectats sòls
actualment classificats com a sòl no urbanitzable en la part
baixa del municipi, per sobre l’autopista. Una part d’aquests
terrenys ha estat adquirida per l’Incasol amb vistes a localitzar
una futura estació.

d) Pla Director de Pluvials del Maresme Sud
Redactat per TYPSA i SOREA (UTE) amb data d’octubre de
2008, per encàrrec de l’Oficina Tècnica de Cooperació de la
Diputació de Barcelona, el Pla Director de Pluvials del Maresme
Sud ofereix una exhaustiva documentació de base sobre la
xarxa de rieres i torrents, i les corresponents conques, del
municipi de Cabrils, així com les dades necessàries per a la
formulació d’un diagnòstic de la situació actual i la formulació de
les propostes d’actuació.
Conté les zones inundables (T=100) i senyalitza els punts crítics
on les rieres desborden que, en el cas de Cabrils se situen en
tres punts de la riera de Cabrils (CA1, CA2 i CA3):
CA1: Riera de Cabrils-carrer Torrent de can Cama
CA2: Riera de Cabrils-carrer dels Clavells
CA3: Riera de Cabrils-can Tosca
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e) Pla de mobilitat
Cabrils no compta amb Pla de mobilitat, però aquesta és una
temàtica que podrà ser abordada, encara que parcialment, en
l’Estudi de mobilitat generada que incorporarà en el Pla
d’ordenació urbanística municipal. Els temes relatius a la
mobilitat són especialment rellevants a l’hora de prendre
decisions relatives a la xarxa viària i a la localització dels usos
en el territori. Un plantejament inicial apareix resumit en el
diagnòstic urbanístic.
f) Ordenació del centre urbà
La ordenació del centre urbà ha estat objecte de diversos
estudis i debats, amb motiu de l’ordenació d’alguns sectors
especialment rellevants al respecte (com, per exemple, el Pla
especial de can Botella o els espais lliures i d’aparcament
adjacents al carrer Torrent Roig. Aquest Avanç inclou una anàlisi
de les propostes i alternatives existents, per tal d’adoptar una
solució urbanística definida.
g) Patrimoni
El municipi de Cabrils no compta amb Pla especial ni Catàleg
dels edificis i elements de valor històric i arquitectònic. Això no
obstant, ja l’anterior Pla general va incloure un pre-Catàleg
d’edificis d’interès. Alguns edificis o recintes han estat objecte de
Plans especials de protecció patrimonial específics. Tanmateix,
cal tenir també en compte l’exhaustiu inventari realitzat per la
Diputació de Barcelona. El nou POUM inclourà el Catàleg,
confeccionat a partir dels documents citats, sense perjudici de la
posterior redacció del Pla especial.
h) Actuacions urbanístiques incloses en el PUOSC
El municipi ha anat cercant el finançament necessari per portar a
terme les actuacions urbanístiques programades per l’equip de
govern, en funció de les prioritats i disponibilitats municipals.
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El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), regulat per
la Llei 23/1987, de 23 de desembre, inclou en el darrer
quadrienni (2008-2012) les següents actuacions:
Construcció de piscina amb coberta (no retràctil) (2008)
Reforma d’edifici per Escola de Música (2008)
i) Actuacions FEIL
Reurbanització dels carrers del nucli urbà (2012)
j) Actuacions FEOSL
Urbanització del darrer tram del carrer de can Blanch
(2010)
k) Modificació del planejament general n.9
Recentment, una vegada ja enllestit el present document
d’Avanç, ha estat aprovada per la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona, amb data de 8 de gener 2010, la
modificació puntual número 9 del planejament general vigent,
que abasta diversos aspectes, alguns dels quals han pogut
encara ser introduïts gràficament, però que han de ser totalment
integrats, tant gràfica com numèricament, en el POUM que
s’aprovi inicialment. A tots efectes, aquesta Modificació ha de
ser considerada un document plenament vigent.
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6.5.

Planejament territorial
El Pla territorial parcial de l’àrea metropolitana de Barcelona (o Pla
territorial metropolità) inclou el municipi de Cabrils. Aquest Pla ha
estat aprovat inicialment (DOGC 02.06.2009), i definitivament el 20
d’abril de 2010 (DOGC 12.05.2010)
El citat Pla territorial inclou els criteris i directrius generals de
planejament territorial, referits al sistema d’espais oberts (àrees de
protecció especial i àrees de protecció preventiva), al sistema
general d’infraestructures (viàries i ferroviàries) de caràcter
territorial, i al sistema d’assentaments urbans o especialitzats, que
han de ser tinguts en compte pels plans d’ordenació urbanística
municipal, tot i que el Pla no ha estat encara aprovat amb caràcter
definitiu. Els criteris generals del programa de planejament
territorial, d’aplicació a tot Catalunya, inspiren la redacció dels
diferents plans territorials.
Aquests criteris generals pel planejament territorial i urbanístic
apareixen sintetitzats en els quinze enunciats que es reprodueixen
a continuació:
a) En relació al sistema d’espais oberts:
1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva
matriu biofísica.
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general
com a components de l’ordenació del territori
3. reservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del
territori
4. Moderar el consum de sòl

b) En relació al sistema d’assentaments:
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial
de les àrees urbanes
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori
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7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes
i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris
9.

Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona

residència
10. Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat
11. El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori

c) En relació al sistema de mobilitat:
12. La mobilitat és un dret i no una obligació
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la
compactació dels sistemes d’assentaments
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els
desenvolupaments urbans
15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport
europees mitjançant infraestructures concordants amb la matriu
territorial

Ell sistema d’espais oberts s’organitza a partir de les categories de
protecció especial i la protecció preventiva. La primera categoria
inclou els espais PEIN i de la Xarxa Natura 2000, així com d’altres
amb valors connectors, ecològics i paisatgístics. El planejament
territorial inclou a títol indicatiu els sòls urbans i urbanitzables
segons el planejament urbanístic vigent. També es contenen les
indicacions relatives a les estratègies de creixement per a cada un
dels nuclis urbans existents, que varien entre les estratègies de
creixement potenciat o estratègic, de creixement moderat i mitjà,
de creixement de reequilibri, de canvi d’ús i reforma, o de millora
urbana i compleció, en funció de la naturalesa i dinàmica dels
nuclis urbans i dels objectius de planejament.
D’acord amb el document aprovat inicialment del Pla territorial
metropolità de Barcelona, el municipi de Cabrils es conceptua com
a centre urbà que forma part d’un continu metropolità, quina
regulació territorial apareix en l’article 3.6 de les normes, que es
transcriu a continuació:
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Article 3.6 Centres urbans
1. El Pla assenyala regulacions per a les àrees centrals de les ciutats
metropolitanes incloses en continus urbans intermunicipals dels quals són
referents urbans i prestadores de serveis.
2. Els Plans urbanístics han de preservar el caràcter i les funcions urbanes
d’aquestes àrees i els han de potenciar, especialment en aquells casos en què
siguin referents urbans d’àrees especialitzades de caràcter residencial i/o
d’activitat econòmica, d’acord amb els següents objectius:
- Manteniment i potenciació de les funcions urbanes establertes.
- Ampliació del seu abast físic i de les seves funcions urbanes quan aquests
centres siguin l’espai urbà de referència d’altres teixits urbans
especialitzats.
- Conservació i potenciació del seu caràcter mixt pel que fa a la relació entre
residència i activitat.
- Dotació d’espais per a equipaments col·lectius adequats al seu àmbit de
servei.
- Millorar el seu nivell d’accessibilitat global especialment per a vianants i
transport públic.
- Dotació d’espais públics per a vianants proporcionats a la seva dimensió i
el seu nivell de servei.
- Dotació d’aparcaments proporcionats a la seva dimensió i el seu nivell de
servei.
3. En els casos en què sigui necessària l’ampliació física d’aquests espais de
centralitat urbana per tal d’incrementar el seu nivell de servei i les limitacions
dimensionals o morfològiques de la trama urbana existent no ho permetin, els
plans urbanístics establiran els mecanismes d’aquesta ampliació optant per les
següents estratègies segons aquest ordre de preferència:
- Requalificació dels teixits obsolets perimetrals al centre.
- Extensions urbanes sobre nou sòl urbanitzable, veïnes a l’àrea central.
- Establiment d’àrees de nova centralitat connectades amb els teixits urbans
existents mitjançant espais públics d’articulació.

93

POUM CABRILS

Memòria de la Informació
Març 2014

Document per segona aprovació inicial

7.

EL CASC URBÀ I LES EXTENSIONS URBANES

7.1.

Ordenació
El municipi de Cabrils compta amb un casc urbà de dimensió
mitjana o petita, amb una superfície aproximada d’unes 15 ha.,
ocupant les terrasses de la riba dreta de la vall, en la part alta,
sobre l’eix de la riera de Cabrils i de la carretera (passeig de
Cabrils) i situat entre el torrent Roig i el torrent d’en Roldós. La part
més antiga del nucli s’enfila uns metres sobre la cota de la riera,
ocupant un petit turó, entorn de l’església i rectoria de la Santa
Creu i la plaça del mateix nom.
El nucli urbà central concentra un bon nombre d’edificis
representatius i d’equipaments públics (ajuntament, policia local,
jutjat de pau, església, rectoria, casal d’avis, escola de música,
escola bressol, biblioteca, centre cívic “La Fàbrica”, etc., així com
altres equipaments privats i activitats comercials i terciàries.
Per la seva posició territorial i relació amb les extenses
urbanitzacions que l’envolten, el casc antic ha esdevingut el centre
urbà de referència i el lloc d’accés obligat per als residents en el
municipi per a tràmits, compres, trobades i lleure. Un dels temes
importants pel planejament urbanístic serà, precisament, fer
compatible aquesta alta atractivitat amb la preservació de la
qualitat urbana de les edificacions i dels espais urbans. Per això, el
Pla planteja una política d’aparcaments de dissuasió que permeti
ampliar els espais on cal evitar el tràfic rodat –sens perjudici de
l’accés als garatges privats i de les necessitats de càrrega i
descàrrega. D’altra banda es planteja també una millora de la
connectivitat entre el casc urbà i les urbanitzacions, establint
itineraris ben condicionats per a l’accés a peu i en bicicleta.
Els important creixements urbans de la segona meitat del segle XX
es varen materialitzar, no tant en extensions urbanes en continuïtat
amb el nucli urbà, ordenades segons alineacions viàries i amb
tipologies edificatòries compactes, sinó que més aviat van donar
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lloc a la urbanització de grans o petites finques rústiques per a
satisfer la forta demanda d’habitatges unifamiliars aïllats amb
parcel.la pròpia, inicialment varen ser destinades a segones
residències. Les nombroses urbanitzacions existents en el territori
municipal, les quals mantenen usualment el nom del mas de la
finca original, formen un continu urbà només trencat pels espais
lliures corresponents a rieres, turons o vessants en pendent. En la
majoria de les urbanitzacions, la masia o casa rural original s’ha
mantingut, amb un espai propi més o menys important, de vegades
destinat a equipaments, pistes esportives, restauració o altres usos
col·lectius; una part important d’aquestes masies s’inclou en
l’inventari de béns patrimonials de Cabrils.
Aquest model de creixement extensiu característic s’ha traduït en
un mosaic d’urbanitzacions amb un alt consum de sòl, fins al límit
d’esgotar pràcticament la totalitat del sòl no urbanitzable de la vall.
Només resten lliures alguns peces en la part baixa del municipi, a
més, òbviament, del terrenys situats en les cotes altes, que
mantenen el caràcter de sòl no urbanitzable, avui protegit.
Les conseqüències d’aquest model extensiu i de baixa densitat,
tant en el camp del servei de transport públic com en el del
manteniment de la urbanització i els serveis són molt importants, i
exigeixen una permanent atenció municipal per tal de fer front a la
alta despesa pública que és implícita en el model.
Precisament una de les alternatives del planejament urbanístic en
relació a aquest model extensiu consisteix en consolidar un centre
urbà potent. No únicament per tal de possibilitar una oferta
significativa d’activitat comercial, econòmica, terciària, cultural,
administrativa i d’equipaments, que aglutini el poblament dispers,
sinó també pel seu valor simbòlic i d’identitat municipal.
Això no obstant, complementàriament, caldrà també comptar amb
la consolidació i reforçament d’altres centres secundaris –alguns
dels quals ja compten amb espais i activitats inicials per a recolzar
el seu desenvolupament- que han de funcionar en xarxa i
coordinadament. En aquest sentit, el nou POUM és una oportunitat
per a definir la ordenació urbanística i per a encarrilar les
actuacions municipals d’acord amb un ordre de prioritats.
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Ara bé, pel que fa al desenvolupament urbanístic del municipi, cal
tenir present la posició territorial del mateix. Cabrils és un municipi
amb una dificultat orogràfica important; una part alta, no
urbanitzable i una part més planera, on la major part del territori
està edificat. Aquestes edificacions es distribueixen en un gran
nombre d’urbanitzacions, que ocupen la major part del territori
municipal, fins i tot en terrenys de topografia accidentada.
Per tant, i atenent als propis límits del municipi es fa molt difícil
establir un creixement de sostre edificable del mateix que doni
resposta al creixement previsible de la població, calculat en
aquesta mateixa Memòria. En aquest sentit, el sòl residencial amb
potencialitat edificable del municipi de Cabrils està pràcticament
exhaurit (veure els càlculs del potencial urbanístic romanent en el
punt 6.3 d’aquesta Memòria). Per tant, cal buscar noves fórmules
que permetin acomodar una part del creixement previst de la
població a l’horitzó del Pla. Així mateix, cal tenir en compte que el
nou context socioeconòmic dificulta enormement qualsevol
desenvolupament urbanístic. A la vegada, també cal significar que,
com s’ha dit, la major part del terme municipal està ocupat per
urbanitzacions, promogudes, inicialment, com a llocs per a segona
residència, que corresponen avui, en gran part, a primeres
residències.
També cal tenir en compte que bona part de les edificacions, en
tan que projectades i edificades en un context socioeconòmic
diferent, tenen una gran superfície construïda. Doncs bé, en
l’actualitat, atenent el citat canvi de segones a primeres
residències, així com, el nou context socioeconòmic, en les citades
edificacions hi viuen i, probablement, hi puguin arribar a viure,
diferents unitats familiars.
Cal recordar que el model imperant a Cabrils és un model
residencial; i resta clar que, tot i que el creixement previst serà
menor al dels últims anys, també hi haurà creixement (la
corresponent prognosi a l’horitzó del Pla apareix en el punt 4.7
d’aquesta Memòria). I aquest creixement, o una part del mateix,
atesa la dificultat d‘implantació física, no només es pot situar en
nou sostre residencial, sinó que també concretar-se amb altres
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fórmules, entre les quals les basades un augment de densitat. Per
aquesta raó, en habitatges ja existents de certa grandària situats
en zones i qualificacions concretes del municipi poden admetre,
mitjançant divisió horitzontal, la transformació de l’ús residencial
unifamiliar en bifamiliar.

7.2.

Regulació normativa de l’edificació
La regulació normativa de l’edificació deriva del planejament
urbanístic general vigent, que compta amb un text refós de la
normativa., aprovat l’any 1999 i actualment vigent.
Les normes urbanístiques contenen una definició precisa des
paràmetres urbanístics relatius a cada una de les formes
d’ordenació de l’edificació. En sòl urbà, a més de la normativa
reguladora de cada zona, contenen una reglamentació específica
per a cada una de les unitats d’actuació delimitades expressament
pel propi Pla, i que recullen, a la seva vegada, regulacions anteriors
tramitades mitjançant plans parcials. En el capítol corresponent al
planejament urbanístic s’han analitzat els paràmetres i condicions
que corresponen a cada zona i a cada unitat, que apareixen
resumits en els quadres-resum.
A les unitats d’actuació s’afegeixen a les figures de planejament
derivat que han anat desplegant el Pla (plans especials de diferents
tipus, plans de millora urbana i plans parcials). En alguns casos
s’han tramitat també modificacions puntuals del planejament
general.
Cal destacar la importància de les ordenacions de ciutat jardí amb
parcel·la gran (1.000 m2s i 2.000 m2s), que caracteritzen les grans
urbanitzacions del terme municipal (Mont Cabrer, la Llobera, Sant
Crist, etc)- En total ocupen una extensió superior a les 100
hectàrees. Les urbanitzacions amb parcel·la mitjana (500-800 m2s)
són també significatives, a l’igual que les ordenades amb parcel·la
petita (200 m2s), habitatges aparellats o cases en filera, molt
presents en les terrasses de la riera de Cabrils.
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En sòl no urbanitzable, el Pla defineix zones rurals, agrícoles i
forestals, amb indicació específica de les subjectes a reforestació.
El nou planejament general examinarà amb deteniment els
aspectes relatius a l’ordenació urbana de les edificacions, com
l’alineació de façana a vial, la definició i les condicions d’aplicació
de les alçades edificables, els percentatges d’ocupació de
l’edificació sobre la parcel·la o les profunditats edificables, així com
els paràmetres relatius a la densitat d’habitatges en les
urbanitzacions, en la mesura en que sigui possible contribuir a la
millora de les actuals condicions urbanístiques, que repercuteixen
sobre la qualitat de vida dels residents. En particular caldrà
examinar amb certa cura les densitats de població resultants de les
distintes regulacions normatives, en relació a la capacitat de suport
de les infraestructures, els consums d’aigua i energia, i la
suficiència dels equipaments públics, en un context en el que una
part molt significativa dels habitatges són ja o estan passant de
segona a primera residència.
La nova regulació haurà de contemplar també les condicions per a
la rehabilitació o ampliació de les edificacions existents, la
possibilitat d’enderrocs parcials o totals, les regles per a la
composició arquitectònica, els materials de construcció, les
textures i els colors, els cossos o elements sortints, rètols i
elements tècnics i demés elements constitutius del paisatge urbà.
Finalment, són importants els criteris relatius a les característiques
de la urbanització dels carrers i espais públics, aspecte que el Pla
introduirà en tant que directriu pels projectes d’urbanització públics
i privats.

7.3.

Equipaments i dotacions
Els equipaments comunitaris i les dotacions urbanes existents al
municipi de Cabrils són els que es relacionen a continuació. El
llistat d’equipaments és el següent:
A.

EQUIPAMENTS PÚBLICS
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Equipament esportiu
Zona esportiva municipal: camp de futbol i piscina
Equipament administratiu
Ajuntament (Centre urbà)
Policia municipal (Centre urbà)
Equipament religiós
Església parroquial (centre urbà)
Cementiri
Cementiri municipal
Deixalleria
Deixalleria mancomunada del camí del Mig
Escorxador
Escorxador municipal
Equipaments escolar
CEIP l’Olivera
CEIP Mas Maria
IES Institut de Cabrils (en construcció)
Equipament cívic i cultural
Centre cívic La Fàbrica
Biblioteca municipal
Escola de Música
Equipament assistencial
Escola bressol
Associació de jubilats, jubilades i pensionistes
Equipament sanitari
Centre mèdic Cabrils
Altres
Gossera municipal
Dipòsit de vehicles
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B. EQUIPAMENTS PRIVATS

Equipament esportiu
Zona esportiva Mas Maria
Zona esportiva carretera de Vilassar
Pista esportiva Montcabrer
Pista esportiva La Resclosa
Pista esportiva carrer Burriac
Club de tenis Cabrils
Club de tenis Montcabrer
Club de tenis la Llobera
Equipament cívic i cultural
Edifici “La Concòrdia”.
Equipament sanitari
Centre de rehabilitació
Institut de trastorns alimentaris
Equipament assistencial
Residència “La Calma”
Altres
El Castell
IRTA. Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries
Planta de compostatge de Cabrils
Laboratori Agrari
Escola d’educació canina
7.4.

Serveis urbanístics
En síntesi, la situació actual dels serveis urbanístics municipals és
la següent:
Abastament d’aigua
L’abastament d’aigua potable és a càrrec de l’empresa
subministradora SOREA que controla el servei. La xarxa de
distribució d’aigua potable s’inicia en els dipòsits situats a can
Badia i a cada una de les urbanitzacions, des d’on es distribueix
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seguint l’esquema que apareix en el plànol de xarxes de serveis:
distribució d’aigua (clau I.9b), a escala 1:5.000. D’acord amb el
recent estudi de l’Observatori de Geografia Urbana de la
Universitat Autònoma de Barcelona, Cabrils és un dels municipis
catalans amb major consum d’aigua, superant els 400 litres
diaris per habitant. La campanya empresa per l’ajuntament per
tal de disminuir els consums té per objectiu arribar a un màxim
de 270 litres diaris per habitant.
Tanmateix, el sector de can Tolrà frueix d’aigua pròpia,
independent de la xarxa de subministrament de SOREA.
Energia elèctrica
Subministrada i gestionada per la companyia elèctrica FECSAENDESA.
L’Ajuntament compta amb un inventari relatiu a l’enllumenat
públic.
Clavegueram
No es pot comptar amb plànols de localització del conjunt de la
xarxa de clavegueram de Cabrils. Únicament es disposa de
plànols parcials per a determinats àmbits que es corresponen
amb antics plans parcials o sectors de desenvolupament
urbanístic. El Pla director de clavegueram està encarregat i es
troba en aquest moment en fase de redacció. El sistema serà
separatiu.
Amb tot, el col.lector principal està situat sota la riera de Cabrils,
aproximadament en el seu eix central, i té un diàmetre de 40 cm.
Aquest col.lector principal es desvia de la riera de Cabrera a
l’alçada del torrent d’en Roldós, per travessar l’autopista i situarse al camí del Mig, des d’on les aigües són impulsades en
direcció a la depuradora situada al terme municipal de Mataró.
Pel que fa a les aigües plujanes, discorren a traves de les rieres,
especialment la riera de Cabrils i el torrent d’en Roldós, fins al
mar. Una part significativa d’antics torrents ha estat canalitzat
i/o cobert, com a part de les obres desenvolupades en les
diferents urbanitzacions.
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El conjunt de la xarxa i instal·lacions es pot analitzar en el en el
plànol de xarxes de serveis: clavegueram i pluvials (clau I.9a), a
escala 1:5.000.

Telefonia
El municipi de Cabrils compta amb xarxa de telefonia.
Gas
Subministrat i gestionat per la companyia Gas Natural.

7.5.

Espais lliures
Degut a la configuració territorial del municipi de Cabrils, el sistema
d’espais lliures pren un caràcter bastant singular, donada la partició
del territori en una part alta no urbanitzable i una part més planera
ja urbanitzada quasi en la seva totalitat. El planejament general
actualment vigent distingeix entre el sistema general de parcs i
jardins públics (clau 4) i el sistema local de jardins urbans (clau 6),
a més de la zona de verd privat.
A més dels pacs urbans de certa extensió superficial, quasi sempre
extensions forestals en pendent, en els límits de les urbanitzacions
i dels jardins de barri, que formen part del sistema d’espais lliures
públics, el nou POUM pot incorporar altres categories de verd
públic i privat, regulant adequadament els usos i les condicions
d’ordenació. Per exemple, es podrien incorporar els espais que
configuren els itineraris verds, per a vianants i bicicletes, a traves
del territori municipal, i que poden incloure sòls urbans i no
urbanitzables.

7.6.

Mobilitat
Aquest tema ha estat analitzat en profunditat en els estudis de
mobilitat citats en el diagnòstic urbanístic previ a aquest document
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d’Avanç de Pla. Els resultats es presentaran amb l’estudi de
mobilitat generada en el seu moment.
La millora de la mobilitat és una qüestió d’especial importància a
Cabrils, donada la amplitud de les urbanitzacions i la necessitat de
reduir substancialment els desplaçaments en vehicle privat. Les
propostes del Tram-Maresme o del microbús municipal de
connexió entre l’estació del ferrocarril , el nucli urbà i els centres
secundaris de les urbanitzacions, prenen una gran rellevància en
aquest sentit. La nova estació del ferrocarril, situada entre Vilassar
de Mar i Cabrils, ha de comptar amb aparcament suficient per a
facilitar els desplaçaments en vehicle privat des del centre urbà i
urbanitzacions.
7.7.

Aparcament
El Pla ha de preveure els suficients espais per aparcament,
urbanitzats i senyalitzats, en els entorns del centre urbà (can
Botella i d’altres) i també dels equipaments i centres d’activitat.
Aquest tema té més fàcil resolució en les urbanitzacions, si bé és
necessari preveure els espais necessaris en bones condicions
d’accés i urbanització.
En aquest capítol és molt important la proposta dels “park & ride” a
situar en relació a les estacions del ferrocarril i del Tram-Maresme
bus-exprés abans citats. Ben condicionats i gestionats, aquest
tipus d’aparcaments tindrien un efecte important en la promoció del
transport col·lectiu, i concretament en tant que alternativa als
viatges en vehicle privat en distàncies mitges (com per exemple,
els viatges a Mataró o a Barcelona).
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8. PATRIMONI HISTÒRIC

8.1.

Notícia històrica
El nucli històric inicial de Cabrils es formà entorn de l’església de la
Santa Creu, que donà lloc –com en moltes altres parròquies- a la
formació d’una Sagrera (barri de la Sagrera). L’any 1779, la citada
parròquia de la Santa Creu va ser reconeguda en tant que territori
eclesiàstic separat. Però el municipi no s’independitza fina a l’any
1821, a partir de la segregació del de Sant Genís de Vilassar
(Vilassar de Dalt).
Un altre nucli històric es formà en el barri del Sant Crist, en torn de
la capella preromànica de Sant Cristòfor, en la part baixa del
municipi (avui situat al costat de l’autopista), formant un petit nucli
urbà amb les masies de can Carbonell, can Amat i can Vives.
Aquest nucli s’afegeix al nou municipi creat en 1821 al cap d’uns
anys.
D’acord amb l’historiador Jaume Tolrà, el nom de Cabrils apareix
documentat per primera vegada l’any 996, en un document de
compra-venda en el que hi figura el nom de ribo Caprilis (riera de
Cabrils) com a un dels límits de la propietat.
La resta del municipi estava constituït per un conjunt de cases
disseminades, amb una dinàmica urbana pràcticament nul.la, donat
que la població es manté estable, entorn dels 800-900 habitants,
al llarg de tot el segle XIX i bona part del XX. De fet, no és fins als
anys vuitanta del segle XX quan s’inicien els creixement accelerats
que s’han descrit en el capítol de demografia.

Bibliografia:
Carreras Candi, F: Geografia general de Catalunya. Província de
Barcelona.
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Corominas, Joan: Onomasticon cataloniae. Els noms de lloc i noms
de persona de totes les terres de llengua catalana. Vol III.
Ed.Catalanes. Barcelona, 1995.
Madoz, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de Ultramar. Barcelona, 1846. Ed.
Abaco. Madrid, 1983
Montlló, Jordi/ Guardiola, Moisés: Inventari del Patrimoni Cultural
de Cabrils. Ajuntament de Cabrils. Diputació de Barcelona. Mataró,
2005.
Tolrà i Ferrer, Jaume: Cabrils: el poble i els homes. Ed. Oikos-Tau.
Vilassar de Mar, 1983.
Tolrà i Ferrer, Jaume: Cabrils: 175 anys d’història. La Comarcal
edicions. Argentona, 1998.

8.2.

Indrets, edificis i elements d’interès històric i arquitectònic
La relació d’indrets, edificis i elements d’interès històric, i de les
masies i cases rurals, si prenem com a base el pre-catàleg que
consta a les normes urbanístiques del vigent Pla general
d’ordenació, és el que es reprodueix a continuació. Tal com s’ha
indicat abans, existeix a més l’inventari elaborat per la Diputació de
Barcelona. Ambdós han de ser analitzats en profunditat per a
l’elaboració del document del Pla. Es confeccionarà una fitxa
individualitzada pe a cada edifici o element, distingint entre el
Catàleg de béns protegits (o de patrimoni) i el Catàleg de masies i
cases rurals.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Can Vilumara
Bergay Antic
Can Manelito
Bergay Nou
Can Cucut
Can Cama
Can Valls
Can Abril
Can Abrilet
Can Cabot
Can Però
Can Roura Nou
Can Grau
Can Pons
La Concòrdia
Plaça de la Concòrdia
Escoles carrer Emília Carles
Castell
La Fàbrica
Jardinets
Carrer Emília Carles
Larramendi
Dipòsit d'aigua
Escoles Nacionals
Església
Casa de l'Església
Can Magra

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Carrer Domènec Carles
Mas Maria
Mas de Baix
Can Marta
Can Tolrà
Plaça amb font
Can Toscà
Masia Blanca
Can Xinxa
Can Vehils
Can Amat
Can Vives
Capella pre-romànica
Can Carbonell
Fàbrica al carrer de la Vela
Bassa Montcabrer
Casa i Pou Aigua Picant
Sector can Roldós
Casa-Club Montcabrer
Camí de Baix
Can Dalmau
Cementiri
Poblat Ibèric
Can Gras
Cases al passeig Palmeres
Passeig Palmeres
Els Garrofers de Mataró

Quadre 34. Edificis, indrets i elements pre-catalogats
Font: Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació vigent
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9. LA HISENDA MUNICIPAL
Els quadres adjunts a aquest apartat exposen la situació de la
hisenda local de Cabrils i analitza les limitacions econòmiques pel
seu desenvolupament, l’esgotament de les fons tradicionals de
recursos financers i la necessitat d’una sistemàtica recerca de
noves vies de finançament per garantir el desenvolupament.

9.1.

Tendències de desenvolupament
Uns pocs indicadors són suficients per explicar
desenvolupament de Cabrils en els darrers decennis:

el

El padró municipal de 2009 dona un total de 6.960 habitants.
El ràpid creixement dels darrers vint anys, analitzat més
amunt, és conseqüència de l’atractiu del municipi per a
residir-hi (proximitat de Barcelona, clima, entorn natural),
doncs el creixement vegetatiu no explica el creixement
absolut de la població.
El nombre de la població empadronada i el nombre de les
parcel·les urbanes confirma clarament la continuïtat de la
vocació residencial del municipi, fet que fa preveure que
aquest creixement, encara que relativament menor en els
darrers tres anys, no deixarà de produir-se encara en un
pròxim futur.
El potencial de continuïtat del desenvolupament residencial
de Cabrils també es manifesta en tota la seva potencialitat a
través del nombre de desplaçaments diaris per motius de
treball i educació (així com de compres o lleure), a que
abans s’ha fet referència.
En resum, el model de desenvolupament avui imperant a Cabrils
és el model residencial.
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9.2.

Característiques de la hisenda municipal
L’anàlisi dels pressupostos liquidats dels anys 2005 a 2008, posen
de relleu:
a) Les necessitats estructurals del municipi o les funcions
bàsiques a desenvolupar.
Les necessitats ordinàries, sense inversions, o sigui les despeses
de personal, en béns corrents i serveis, financeres i altres
operacions corrents creixen per tal de:
incorporar noves necessitats
seguir l’evolució econòmica (IPC) o,
seguir l’evolució dels costos dels serveis.
L’augment entre 2005 i 2008 no és irrellevant: ascendeix a un total
de 1.292.074,70 euros, el que suposa més de 300.000 euros per
any.
Les preguntes són les següents:
en primer lloc, com s’ha finançat aquest augment; i
en segon lloc, quin pot ser el potencial recorregut de les
figures en que l’ajuntament té autonomia de decisió.
b) La necessitat del major finançament es nodreix, en la evolució
dels anys 2005 a 2008, bàsicament, de la imposició vinculada al
cicle del habitatge i, per tant, de:
Increment IBI
Increment valor terrenys
Increment Impost de construcció
Es pot concloure, així doncs, que el desenvolupament dels serveis
de la hisenda municipal per fer front als creixements dels costos
dels serveis haurà de sorgir de:
la capacitat d’augmentar la recaptació per aquestes figures
vinculades al cicle de la residència, motor del model de
desenvolupament de Cabrils;
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per la introducció d’un major nombre d’activitats
econòmiques ja sigui pel completament de les àrees
industrials ja existents o previstes, o per la reconversió
d’altres àrees; o
per adequar les recaptacions de certs serveis segons els
seus costos (per exemple, sobre les escombraries) però que
tindran una incidència limitada.

9.3.

L’evolució de la hisenda municipal 2005-2008
Les necessitats de funcionament ordinàries, és a dir, obrir l’activitat
(obrir les portes), creix anualment sobre uns 300.000 €. Cada any
els responsables polítics han de fer front a la recerca d’ingressos
per compensar l’augment de despeses i com en qualsevol altre
empresa pública o privada, això cal fer-ho (mitjançant l’augment i
la recaptació) entre pocs conceptes.
Els Quadre 35 adjunta a aquesta apartat resumeix els grans
capítols relatius als ingressos. A Cabrils de fet, la més de la meitat
dels ingressos prové de figures vinculades al cicle de l’habitatge,
que tenen una relativa autonomia municipal; un percentatge
igualment rellevant prové de figures que estan molt condicionats
per les decisions d’altres administracions superiors (la hisenda
estatal) i només una petita part restant torna a dependre de les
decisions locals.

9.4.

Les ordenances amb la capacitat legal potencial
Les figures on l’Ajuntament té més autonomia de decisió i que són
rellevants alhora de recaptar són:
L’impost de béns immobles
L’impost de vehicles
L’impost d’edificació
Pel que fa a l’impost de béns immobles hi ha tres vies d’augment
Mitjançant la revisió de la valoració cadastral; encara que es
redueixin el tipus de gravamen, pot haver-hi un augment de
la recaptació, revisió ja efectuada l’any 2008;

109

POUM CABRILS

Memòria de la Informació
Març 2014

Document per segona aprovació inicial

La diferència entre base imposable no exempta i base
liquidable;
El tipus de gravamen.
Pel que fa a l’impost de vehicles, les quotes tributàries estan
d’acord amb la darrera modificació de la llei Pressupostària de
l’Estat. La seva evolució vindrà condicionada per a l’evolució del
parc de vehicles i pels augments de quotes que l’Estat cregui
oportú.
Pel que fa a l’impost de construccions, el tipus vigent màxim és del
4% dels costos reals o calculats de les construccions. La evolució
segons les previsions de creixement urbà del municipi, tendirà a la
baixa.
Pel que fa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, l’ordenança local recull els tipus establerts per
la llei. Conseqüentment, la seva evolució només dependrà de les
transaccions efectives de terrenys.
Conseqüentment, cal iniciar la reflexió en cercar ingressos en
altres figures que raonablement puguin ésser assumides pels
ciutadans.

9.5.

Les inversions i el seu finançament
En el Quadre 36 adjunt hi ha resumida la inversió per funcions
d’activitat municipal del període 2005-2008, amb un total de
5.624.390,30 euros en els quatre anys. .
Aquesta xifra d’inversió comporta una càrrega anual de
1.316.087,50 euros de promig, el que representa, segons la
Memòria del Pressupost del 2008, un percentatge significatiu dels
recursos ordinàries (segons el sistema de càlcul establert en el RD
Legislatiu del 5 de març del 2004 sobre l’Hisenda Local).
L’important xifra anual d’inversió, en termes relatius (no es pot
superar el 10% per llei) o càrrega financera, és la que, per
prudència patrimonial, aconsella cercar vies de finançament
alternatives per augmentar el capital públic de Cabrils; vies o fonts
que no augmentin la càrrega financera. És evident que qualsevol
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obra de certa importància a finançar amb deute pot ultrapassar els
límits, marcats per la llei sobre capacitat per endeutar-se.
No hi ha dubte que per responsabilitat ciutadana cal augmentar de
forma permanent el capital públic invertit en el municipi. Per
garantir aquesta necessitat de major capital i alhora finançar
l’augment anual de les despeses ordinàries obliga al municipi a
cercar:
En primer lloc, la necessària cohesió social sobre el que cal fer;
o les inversions necessàries
o l’eficiència dels serveis
En segon lloc a exercir una permanent pedagogia sobre el rigor
patrimonial, com el que els números indiquen, que avui ja s’està
fent: no es pot viure permanentment del crèdit. Fet que obliga a
cercar arguments per equilibrar les despeses públiques o en
vies de fer-se (com l’adequat finançament de les escombraries)
finalment a extremar la relació amb les altres institucions per
que augmentin les seves aportacions en el capital públic
L’anàlisi dels quadres adjunts posa en relleu la capacitat recaptadora del
municipi de Cabrils, d’altra banda proporcional als seus habitants i a la
seva activitat econòmica.
Les activitats de servei desenvolupades per l’ajuntament són les
bàsiques:
unes realitzades a través de contracta de servei:
-recollida de la brossa residencial i
-la seva eliminació en l’abocador
i altres gestionades directament :
-servei d’aigua potable,
-cementiri,
-enllumenament públic i
-neteja viària.

111

POUM CABRILS

Memòria de la Informació
Març 2014

Document per segona aprovació inicial

La pregunta que cal contestar-se és sobre la via de desenvolupament que
permetrà la major continuïtat en el temps del valor patrimonial, en el seu
sentit global –el personal i el col·lectiu -, acumulat a data d’avui.
La vocació que el mercat ha conduït a data d’avui hauria d’assumir-se de
forma col·lectiva a fi que municipalment es prenguin mesures que facilitin
aquesta especialització de poble d’alta qualitat residencial, tot i que hauria
de garantir la continuïtat de les famílies locals en el municipi. Per aquesta
finalitat es recomana una certa acció municipal d’oferir els necessaris
habitatges amb bona relació preu-qualitat, que no desmereixin a l’entorn,
per a fills del municipi. Pel demés, el municipi poc més pot fer del que fa
amb el pressupost d’ingressos actual i que presumiblement no variarà de
forma significativa en els propers anys

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

2005
2.897.046,32
461.530,69
1.616.578,81
1.112.147,17
66.019,52

TOTAL GENERAL

2006
2.804.397,74
570.994,02
1.533.790,79
1.342.040,70
39.783,87
30.000,00

2007
2.830.732,32
289.768,21
965.222,32
1.388.268,73
43.653,02

2008
3.051.607,03
141.773,14
1.696.640,82
1.614.651,22
65.832,70

20.463,97
395.893,83

383.670,97

360.407,38

485.987,47

6.569.680,31

6.704.678,09

5.878.051,98

7.056.492,38

Quadre 35. Hisenda municipal: ingressos (2005-2008)
Font: Ajuntament de Cabrils

1
2
3
4
6
7
9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

2005
2.082.970,60
2.218.457,26
43.319,81
270.157,06

2006
2.234.266,67
2.415.280,79
53.129,23
223.502,71

2007
2.309.931,28
2.399.729,31
71.503,89
354.891,61

2008
2.393.061,25
2.988.382,22
81.018,87
444.517,09

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

4.614.904,73

4.926.179,40

5.136.056,09

5.906.979,43

Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

602.609,42
376.004,09
417.084,23

1.395.887,40
5.887,20
421.523,36

1.868.626,95
37.470,92
363.639,13

1.397.166,67

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL GENERAL

1.395.697,74
6.010.602,47

1.823.297,96
6.749.477,36

2.269.737,00
7.405.793,09

1.766.756,84
7.673.736,27

Quadre 36. Hisenda municipal: despeses (2005-2008)
Font: Ajuntament de Cabrils
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10.

DIAGNÒSTIC URBANÍSTIC
El present diagnòstic urbanístic destaca alguns dels trets més rellevants
de la situació urbanística del municipi de Cabrils i ha estat elaborat a
partir de la informació que l’equip redactor va recopilar a efectes de la
redacció de l’Avanç del Pla aprovat per l’Ajuntament.
Constitueix un document que ha estat completat i verificat tant en relació
a la informació de base com a la seva interpretació. El seu objectiu és el
d’oferir una panoràmica dels temes més rellevants, a efectes de la
redacció del Pla.
És també un document de síntesi. S’ha acotat la seva extensió per tal
d’afavorir una visió concisa i breu de la problemàtica urbanística de
Cabrils. Els temes a destacar s’exposen en els següents apartats.
En tot cas, resulta clar que, donada la situació urbanística de Cabrils, amb
pràcticament la totalitat del sòl urbà i urbanitzable desenvolupat, el
problema fonamental és el del manteniment de la urbanització, dels
espais públics i dels serveis urbanístics, segui del dèficit de sòl per als
equipaments públics que ja avui la població demanda i que se sumarà als
que demandi en un futur pròxim. Ambdues qüestions deriven de
l’extraordinari creixement urbà i poblacional experimentat pel municipi, al
que s’ha fet referència en els capítols d’anàlisi, creixement que s’ha
produït sense la suficient previsió del que representava en termes de
despesa econòmica pública per a fer front al manteniment, i també sense
la suficient previsió de sòls de titularitat pública per a acomodar els
equipaments col·lectius.
Per tant, el gran repte del present POUM consisteix a trobar vies de
solució a aquesta problemàtica. El POUM ha d’articular, així doncs, un
creixement en qualitat, més que en quantitat.
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I. ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC AL MARC LEGAL
El planejament urbanístic general municipal data de l’any 1999, encara
que en realitat es tracta més aviat d’un text refós dels anteriors
documents de planejament general i derivat. Per tant, és bastant
considerable el retràs en l’adaptació al marc legal que s’ha anat
configurant en els darrers anys.
Una de les raons que justifica la redacció del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) és, per tant, l’adaptació del planejament urbanístic
municipal de Cabrils als següents textos:
Llei d’urbanisme, LU (Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació
del Text Refós de la Llei d’urbanisme);
Reglament de la Llei d’urbanisme, RLU (Decret 305/2006, de 18 de
juliol);
que configuren el marc legal de l’urbanisme a Catalunya. En el mateix
sentit cal tenir en compte la legislació estatal:
Ley de Suelo, LS (Ley 8/2007, de 28 de mayo);
Texto refundido de la Ley de Suelo, TRLS (Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio),
en els aspectes de la seva competència, en gran part ja incorporats
mitjançant el Decret de Mesures urgents abans citat.
No és tampoc un tema menor l’adaptació del planejament urbanístic a la
nombrosa legislació i normativa de caràcter sectorial, que afecta aspectes
més específics i acotats, però d’una gran transcendència per a la pràctica
quotidiana de l’urbanisme. Un llistat relatiu a la legislació rellevant de
caràcter sectorial apareixerà en el document d’avanç de planejament.

II. ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC AL PLANEJAMENT
TERRITORIAL

El Pla territorial metropolità de Barcelona, que inclou el municipi de
Cabrils, va ser aprovat amb data de 20 d’abril de 2010. Es tracta d’un pla
territorial parcial, amb les competències que li atorga la Llei de política
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territorial, però que té fortes implicacions sobre el planejament urbanístic
municipal, donat que aquest ha d’ésser coherent amb les seves
determinacions i facilitar-ne l’acompliment, d’acord amb l’article 13 LU.
Una síntesi del Pla territorial metropolità, així com una anàlisi de les seves
implicacions per al municipi de Cabrils, es va incloure en l’Avanç de Pla.
Els aspectes a tenir en compte són:
La delimitació dels espais de protecció especial i de protecció
preventiva que el POUM haurà de classificar com a sòl no
urbanitzable. El POUM precisarà aquestes delimitacions, que
apareixen dibuixades a escala 1:50.000 en el planejament
territorial.
La posició en el territori de les grans infraestructures territorials,
viàries i ferroviàries, quina incidència en el municipi de Cabrils és
relativament escassa, doncs queda limitada al traçat de la futura
variant de la carretera N-II sobre la directriu del Camí del Mig o
com a laterals de l’autopista.
La definició de les estratègies municipals de creixement i dels
principals paràmetres que orienten el desenvolupament o la
transformació de cada municipi i que, en el cas de Cabrils, es limita
a la constatació de l’existència del centre urbà i de les
urbanitzacions que ocupen la major part del terme municipal.

III.

ELS ESCENARIS DE LA POBLACIÓ

L’anàlisi de l’evolució de la població revela un fortíssim creixement
demogràfic a partir de la dècada dels anys vuitanta. La població es va
doblar entre el cens de 1981, amb 1.504 habitants, i el de 1991, amb
3.042 habitants, i ha arribat a un total de 7.196 habitants segons el darrer
padró municipal de 2011.
Les taxes de creixement anuals han decrescut només molt recentment,
tot i que, en xifres absolutes, la població empadronada segueix creixent.
De fet, les taxes són menors únicament en els tres darrers anys, en que
apunten a una certa estabilització. Una part cada vegada més important
d’aquest creixement és deguda, això no obstant, al pas de segona a
primera residència, ja sigui per l’efectiva ocupació de la casa com a
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residència habitual, ja sigui per l’empadronament de les persones en la
segona residència.
L’estructura de la població, d’altra banda, revela un important gruix de
població jove (per sota dels vint anys), que representa un apreciable 28%
del total, amb una incidència específica de nens de fins a 9 anys. Per tant,
amb una forta expectativa de joves que demandaran habitatge en els
propers anys. Sobre aquest aspecte cal assenyalar la escassa oferta
d’habitatges en edificis plurifamiliars i, més especialment encara,
d’habitatges amb protecció oficial en les seves diverses modalitats. El
municipi no compta tampoc amb habitatges dotacionals públics de
lloguer. El POUM incorporarà una quantificació de la demanda exclosa i
una anàlisi de les seves components.
Si apliquem l’índex NMO local de 3,16 habitants per habitatge, sobre els
2.501 habitatges totals censats en 2001, arribaríem a una xifra de
capacitat poblacional teòrica de 7.903 habitants, és a dir, 2.684 habitants
per sobre dels censats en 2001 (que donava 5.219 habitants).
Evidentment, aquesta capacitat màxima teòrica no suposa la ocupació
simultània permanent de tot el parc d’habitatges, ni tampoc té en compte
la possibilitat d’una major ocupació dels habitatges, per sobre de l’índex
NMO, en els períodes estivals o de vacances i cap de setmana. És una
xifra que caldria actualitzar d’acord amb el parc d’habitatges a 2011
(sobre el qual no existeixen dades), però que, en tot cas, cal constatar
que és inferior als 9.678 habitants possibles en 2023 si la taxa de
creixement es limita a un 2,50%. La conseqüència és que una part de la
població futura no trobarà acollida en el propi municipi si no s’augmenta la
capacitat. El diagnòstic ha de relacionar aquesta dada amb el dèficit
d’habitatges plurifamiliars i/o amb protecció oficial, a que abans s’ha fet
referència.
Una prognosi moderada del creixement futur de la població, amb una taxa
de creixement acumulativa del 2,50%, ens portaria a una població censal
de 9.678 habitants a l’horitzó del Pla, a dotze anys vista (any 2023) i a
una població de 10.683 habitants als setze anys (any 2027), xifres que
inclouen totes les components del creixement.
En resum:
Hipòtesi de creixement mitjà: increment del 2,50% interanual
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Població a 2023:
9.678 habitants (mínim de 8.109 i màxim de 11.521)
Població a 2027:
10.683 habitants (mínim de 8.438 i màxim de 13.478)
Augment absolut en 12 anys (2011-2023):
2.482 habitants (mínim de 913 i màxim de màxim 4.325)
Augment absolut en 16 anys (2011-2027):
3.487 habitants (mínim de 1.242 i màxim de 6.282)

IV.

LA DEMANDA D’HABITATGES

Tal com s’ha assenyalat en el apartat anterior, la piràmide d’edats mostra
un important gruix la importància de la població jove, que representa un
28% del total, amb una significativa presència de nens de fins a 9 anys.
La conseqüència és una forta expectativa de joves que demandaran
habitatge en els propers anys. S’ha posat també de relleu la escassa
oferta d’habitatges en edificis plurifamiliars, sobre tot d’habitatges amb
protecció oficial en les seves diverses modalitats. El municipi tampoc
compta amb habitatges dotacionals públics de lloguer.
Les anàlisis que presentarà el Pla sobre la demanda exclosa i les seves
components podrà ajudar a definir les polítiques municipals d’habitatge. El
present diagnòstic emfatitza els següents punts:
L’important dèficit d’habitatges subjectes a protecció oficial, en les
seves diferents modalitats (protegit, concertat, concertat català,
habitatges dotacionals públics en règim de lloguer) que permeti
millorar l’accés a l’habitatge d’aquells col·lectius més desfavorits o
amb més dificultats per a accedir a l’habitatge.
La necessitat de precisar l’ubicació dels habitatges protegits i
dotacionals públics.
La possibilitat de regular les densitats d’habitatge en les zones
residencials unifamiliars, en funció dels nivells de renda familiar i
de les dimensions de les parcel·les, com a mesura per a facilitar
la millora i el manteniment dels espais públics i dels serveis
urbanístics en les urbanitzacions
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La possibilitat de reconèixer, mitjançant la normativa, les
situacions d’habitatges amb divisió horitzontal
La definició de la nova oferta d’habitatges en funció dels
potencials romanents en el planejament urbanístic vigent i encara
no desenvolupat, i de les aptituds dels sòl vacants.

V. EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Sobre els 5.219 habitants censats en 2001, un total de 2.527 habitants
(48,42%) corresponen a població resident ocupada dins o fora del
municipi. La resta (el 51,58% de la població), correspon a la població
activa no ocupada o en atur, i a la població no activa.
Sobre aquest total de 2.527 residents ocupats, només 642 treballen en el
propi municipi, mentre que els altres 1.885 (o sigui un 74,59%, és a dir, la
majoria dels residents ocupats) es desplacen diàriament al seu lloc de
treball extern al municipi.
Podem observar també que, tant els residents ocupats al municipi com
els residents ocupats fora han augmentat entre els anys 1996 i 2001. La
població total ocupada ha passat en aquests anys de 1.530 a 2.527
ocupats.
D’altra banda, treballen en el municipi un total de 756 persones que es
desplacen diàriament a Cabrils des d’altres municipis. Aquesta xifra ha
augmentat de 470 a 756 persones entre 1996 i 2001. Per tant, podem
deduir la quantitat de llocs de treball localitzats (LTL) per al municipi, que
seria de 1.398 per a l’any 2001, que contrasta amb els només 791 llocs
de treball localitzats a Cabrils existents en 1996.
La conseqüència de tot això és que, a Cabrils, tant l’índex d’autocontenció
(residents ocupats al municipi respecte de la població resident ocupada)
com el d’autosuficiència (residents ocupats al municipi respecte dels llocs
de treball localitzats) han augmentat, tots dos, en el període considerat,
d’acord amb les dades disponibles. Aquestes dades demostren que, per
raó de l’important augment en xifres absolutes dels residents ocupats en
el municipi i dels propis llocs de treball, ha disminuït el nivell de
dependència de Cabrils respecte del territori circumdant. I això pesi a que
el nombre de persones que es desplacen diàriament per treballar fora ha
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augmentat també, produint un augment important de la mobilitat entre el
lloc de residència i el lloc de treball. És, doncs, molt positiva la tendència
a la creació de més llocs de treball en el municipi, tractant de que fossin
ocupats pels propis residents que ara es desplacen a altres municipis de
la comarca o de la regió metropolitana, però encara insuficient.
Cal, per tant, continuar diversificant l’economia local, fomentant la creació
de nous llocs de treball en les diferents branques d’activitat. L’objectiu és
el de contrarestar la tendència a la progressiva conversió de Cabrils en
ciutat-dormitori, d’una banda, i de reduir el nombre de desplaçaments
diaris per motius de treball, de l’altra.

VI.

ESTAT DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL

El planejament urbanístic general del municipi de Cabrils consisteix
actualment en un text refós aprovat l’any 1999 i no adaptat al marc legal i
normatiu vigents, ni al planejament territorial actualment en curs de
tramitació. Aquest Pla general d’ordenació ha estat modificat puntualment
en diverses ocasions i desenvolupat mitjançant figures de planejament
derivat tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. Un llistat complet
d’aquestes figures, amb les corresponents dades numèriques, fitxes de
característiques i estat de desenvolupament i gestió apareixerà en l’Avanç
de Pla que es troba en fase de redacció.
A efectes del present Diagnòstic interessa sobre tot analitzar l’estat
d’execució del planejament i fer una primera estimació, encara que
provisional, del potencial urbanístic romanent, tant en termes de sostre
edificables per als diferents usos com en termes de nombre d’habitatges.
Cal dir en primer lloc que no tots els sectors previstos en el planejament
general han estat desenvolupats, si bé la gran majoria sí que ho han
estat, total o parcialment, sens perjudici d’alguns que troben en fase de
tramitació o desenvolupament. D’altra banda, també s’han desenvolupat
altres sectors de planejament especial no previstos en el planejament
general, amb diverses finalitats, entre les quals destaca la dels plans
especials de protecció de recintes o edificis d’interès històricarquitectònic.
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S’ha realitzat una tasca minuciosa d’identificació dels sectors i parcel·les
que encara es mantenen buides, tot i que en molts casos es tracta de
parcel·les en sòl urbà consolidat, amb tota la urbanització executada. Les
taules detallades es contindran en l’Avanç de planejament. De l’anàlisi
efectuada es dedueix que els potencials romanents a data d’avui són molt
escassos, amb un sostre total residencial, en el conjunt de sectors de sòl
urbà i urbanitzable de 227.768,40 m2st residencial i altres 4.319,32 m2st
industrial. En nombre d’habitatges el total romanent és d’uns 636
habitatges. Les xifres desglossades segons es tracti de sòl urbà
sectoritzat (unitats d’actuació i sectors de planejament especial, amb o
sense pla especial aprovat) o sòl urbanitzable (amb o senes pla parcial
urbanístic aprovat) són les que apareixen en el quadre adjunt.

Sostre resid
(m2st)

Unitats d'actuació
Sectors amb PE tramitat
Sectors amb PE no tramitat

Sostre ind
(m2st)

145.851,06

Habitatges
(hbtges)

330

47.934,74

198

Total sòl urbà

193.785,80

0,00

528

Sectors amb PPU tramitat
Sectors amb PPU no tramitat

13.421,60
20.561,00

4.319,32

53
55

Total sòl urbanitzable
TOTAL

33.982,60
227.768,40

4.319,32
4.319,32

108
636

Potencials romanents: sòl urbà i urbanitzable (2009)
Font: Pla general d'ordenació vigent i planejament derivat

La capacitat d’absorció dels sòls urbans consolidats i dels sòls
urbanitzables previstos en el planejament urbanístic vigent resulta,per
tant, mol limitada per a fer front a les expectatives futures de creixement.
D’altra banda, les possibilitats del municipi per a qualificar més sòl, urbà o
urbanitzable, són també limitades, pràcticament nul·les. Això implica que
el nou planejament general hauria de dirigir la seva estratègia cap a un
creixement en qualitat –sens perjudici dels potencials romanents
quantificats i de la possibilitat d’ajustar les densitats edificables en alguns
sectors- més que en quantitat.
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VII.

NECESSITATS DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A) ESPAIS LLIURES
El municipi compta amb un total de 416.423,49 m2 de sòl qualificats com
sistema general d’espais lliures i altres 372.742,90 m2 de sòl qualificats
com a sistema local d’espais lliures (veure esquema adjunt).
Tot i sumar una considerable extensió superficial (en total, 78,91 ha),
l’anàlisi d’aquetes reserves de sòl revela una majoria d’espais lliures en
posicions allunyades de les àrees urbanitzades o situades en torrents i
altres espais protegits. Manca un parc urbà central de certa extensió i
bones condicions topogràfiques i d’accessibilitat, que pot ser substituït per
una sèrie coordinada de places i jardins de barri, o d’itineraris verds, que
estructurin els diferents espais edificats o urbanitzats.
El model que es planteja preveu les següents estratègies:
protegir efectivament els entorns rurals i boscosos de les
urbanitzacions, però també proposar espais lliures útils. En
alguns casos, el sòl no urbanitzable pot també complir part de les
funcions atribuïdes als parcs i jardins.
proposar modalitats d’espais lliure que incorporin els itineraris i
eixos verds en sòl urbà i no urbanitzable.
crear espais de passeig, com pot ser la recuperació dels cursos
fluvials
definir la trama d’eixos verds territorials en relació amb una xarxa
estructurada de places, jardins i espais lliures urbans.

b) EQUIPAMENTS
El sòl qualificat pel planejament urbanístic vigent per a sistema
d’equipaments generals és de 883.685,78 m2s. És una xifra que pot
donar lloc a equívocs, ja que inclou la finca de la Mútua, de gran extensió
superficial, que per sí sola té una extensió de 577.447,12 m2s D’aquest
total, queden pendents d’execució uns 66.821,75 m2s. Per la seva banda,
es troben qualificats com a sistema d’equipaments local altres 709.988,19
m2s, dels quals resten per executar 63.258,88 m2s (veure esquema
adjunt).
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D’aquestes xifres anteriors es dedueix que les reserves de sòl no
ocupades són relativament minses i es troben situades en posicions poc
adequades per a fer front a les necessitats futures.
Els equipaments existents són els següents:
A. EQUIPAMENTS PÚBLICS
Equipament esportiu
Zona esportiva municipal: camp de futbol i piscina
Equipament administratiu
Ajuntament (Centre urbà)
Policia municipal (Centre urbà)
Correus (Centre urbà) (local)
Jutjat de Pau (local)
Equipament religiós
Església parroquial (centre urbà)
Cementiri
Cementiri municipal
Deixalleria
Deixalleria mancomunada del camí del Mig
Equipaments escolar
CEIP l’Olivera
CEIP Mas Maria
IES Cabrils (en projecte)
Equipament cívic i cultural
Centre cívic La Fàbrica
Biblioteca municipal
Escola de Música
Equipament assistencial
Escola bressol
Associació de jubilats, jubilades i pensionistes
Equipament sanitari
Centre mèdic Cabrils
Altres
Gossera municipal
Dipòsit de vehicles

B. EQUIPAMENTS PRIVATS
Equipament esportiu
Zona esportiva Mas Maria
Zona esportiva carretera de Vilassar
Pista esportiva Montcabrer
Pista esportiva La Resclosa
Pista esportiva carrer Burriac
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Club de tenis Cabrils
Club de tenis Montcabrer
Club de tenis la Llobera
Equipament cívic i cultural
Edifici “La Concòrdia”.
Equipament sanitari
Centre de rehabilitació
Institut de trastorns alimentaris
Equipament assistencial
Residència “La Calma”
Altres
El Castell
Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries (IRTA)
Planta de compostatge de Cabrils
IRTA. Laboratori Agrari
Escola d’educació canina

En relació a les reserves de sòl per a equipaments públics:
preveure la reserva de nous espais d’equipament comunitari i
dotacions locals que donin resposta a les noves necessitats en
relació a la dinàmica demogràfica. El model definitiu haurà de
tenir una distribució espacial coherent amb les necessitats dels
diferents barris i haurà de ser pensat de manera global.
revisar algunes localitzacions obsoletes
proposar establir les reserves necessàries a cada nucli urbà i
barri, tenint en compte la forta tendència a passar de segona a
primera residència.
valorar la important presència d’equipaments privats, que cal
mantenir i regular adequadament.

VIII. FOMENT DEL CENTRE URBÀ

Cal mantenir i actualitzar la política de foment del nucli antic de Cabrils,
amb especial èmfasi en la millora de la urbanització dels espais urbans i
de vianants, del mobiliari urbà, de l’arbrat, de la senyalització i de la
il·luminació. S’han de valorar adequadament els efectes sobre els usos
urbans, i més concretament sobre el comerç i les activitats en planta
baixa o amb relació directa amb l’espai públic.
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A tal efecte, el planejament general ha d’incorporar les directrius
fonamentals per a poder portar a la pràctica, mitjançant els corresponents
projectes urbans, una reestructuració general dels espais i itineraris a
traves del nucli antic i, en general, de tot el centre urbà de Cabrils. Hi pot
tenir un paper molt important la política d’aparcaments (estudi de les
capacitats, de la posició, de les condicions i de la relació amb el centre).
Altres elements rellevants en tal sentit són els següents:
La proposta de normes urbanístiques reguladores de les
condicions de rehabilitació, substitució, ampliació o reforma
d’edificis en el nucli urbà, d’acord amb les especials
característiques urbanes.
La regulació dels usos, fomentant el centre urbà com el principal
espai de serveis i comerç del municipi, i com espai de trobada,
relació i cohesió social.
Regulació de les densitats necessàries per mantenir la
compacitat i la viabilitat del comerç, de les activitats econòmiques
i dels equipaments.
La regulació dels paràmetres relatius a la relació de les
edificacions amb l’espai públic, com són la posició de l’edifici en
la parcel·la, la composició arquitectònica, els materials de
construcció, els cossos i elements sortints, les instal·lacions
tècniques, i altres elements sobreposats definitoris del paisatge
urbà.
Una política suficient d’espai públic, prioritzant els aspectes
qualitatius dels espais centrals (paviments, il·luminació pública,
mobiliari urbà, arbrat i jardineria, senyalització i demés elements
constitutius de l’espai públic, a considerar en qualsevol cas
conjuntament en cada projecte, i no de forma separada o
autònoma).
Una política d’aparcaments de dissuasió i de proximitat, en
espais adequats, amb urbanització tova i arbrat, ben senyalitzats,
i que faciliti l’accés directe al centre urbà i eviti el tràfics de pas
innecessaris.
La protecció dels edificis i elements amb valors històrics i
arquitectònics, així com dels conjunts arquitectònics amb valor de
referència urbana.
La creació de la carta de colors.
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IX.

GESTIÓ DE LES URBANITZACIONS

La consideració de les urbanitzacions com a tema a afrontar des d’una
perspectiva urbanística és especialment important a Cabrils, donada la
seva forta implantació i extensió superficial. Tal com ja s’ha indicat en el
preàmbul d’aquest diagnòstic, els problemes de manteniment dels espais
i serveis públics és, potser, el més important que el municipi ha d’afrontar
actualment.
Possiblement, el model a desenvolupar ha de basar-se en una aposta per
l’establiment de diferents centralitats secundàries (o menors, o satèl·lits)
sobre el territori, que concentrin i ofereixin els serveis mínims de
proximitat. Aquestes centralitats podrien contenir una varietat d’usos
econòmics i d’equipaments i haurien de ser tractades en tant que llocs de
referència i identitat local, sense descuidar la òptica supramunicipal en
relació a la integració urbanística dels diferents barris i urbanitzacions.
Un altre tema a considerar és el de la densitat d’habitatges, tema que té
relació amb els costos de manteniment dels serveis urbanístics i amb els
llindars de viabilitat dels possibles pols comercials i d’activitat, i que pot
ajudar a canalitzar el pas de segona a primera residència, que és un
procés ja en marxa des de fa uns anys.
En tot cas, la gestió urbanística per al complertament, desenvolupament i
millora de les urbanitzacions i barris de baixa densitat que ocupen una
part molt significativa del territori municipal, no pot deixar de citar-se, en el
present Diagnòstic, com un dels temes de major calat que el nou Pla
haurà d'afrontar.

X.

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC

El municipi no compta amb Catàleg de Béns protegits (ni tampoc amb
Catàleg de masies i cases rurals), i aquesta és una mancança que el nou
Pla d’ordenació urbanística municipal haurà de suplir, sens perjudici de la
redacció futura del Pla especial del Catàleg, a efectes de la regulació
específica.
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Actualment únicament es compta amb l’inventari del patrimoni local de
Cabrils realitzat l’any 2006 per la Diputació de Barcelona, que no es limita
només al patrimoni històric-arquitectònic, sinó que abasta altres aspectes
del patrimoni social, cultural i tradicional. Aquest document constituirà el
document de partida per al Catàleg de Béns Protegits, amb detall de cada
un dels elements identificats, que el nou Pla ha d’incorporar.
Pel que fa al Catàleg de masies i cases rurals, de nova creació, també
s’ha d’incorporar al nou Pla, per tal de regular les condicions d’edificació,
rehabilitació o ampliació i, molt especialment, els usos admissibles,
d’entre els que estableix la legislació vigent, que poden ajudar a fomentar
l’activitat econòmica i oferir alternatives d’interès per a molts propietaris,
substituint o complementant l’activitat agrícola tradicional.

XI.

DIAGNOSI MEDIAMBIENTAL

A) TERRITORI I OCUPACIÓ DEL SÒL

El municipi de Cabrils es troba al sud-oest de la comarca del Maresme. El
territori forma part de la subcomarca del Baix Maresme, delimitada al
nord-oest per la serralada litoral i al sud-est per la mar Mediterrània.
Cabrils limita amb els municipis de Cabrera per llevant, Argentona i Orrius
pel nord, Vilassar de Dalt per ponent i Vilassar de Mar pel sud.
El municipi de Cabrils s'enclava en una de les moltes petites valls que
forma la Serralada Litoral en aquesta part del Baix Maresme, més
concretament en la que forma el cim de Montcabrer, que s'endinsa més
cap al mar pel cantó de llevant, el Turó d'en Torres pel Nord-oest i el cim
més alt de la rodalia, Sant Mateu, per ponent.
Pel que fa a la topografia, cal dir que la major part de la meitat
septentrional del terme municipal presenta pendents superiors al 20%.
B) AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES

La riera de Cabrils és l’eix vertebrador del sistema fluvial del municipi. La
riera de Cabrils és un curs fluvial de règim torrencial que neix al vessant
oriental de la serralada de Marina i desemboca directament al
Mediterrani, en un recorregut que no supera els cinc quilòmetres. Drena
els municipis de Cabrils i de Vilassar de Mar.
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Quant a les aigües subterrànies cal destacar la protecció de l’aqüífer del
Baix Maresme en el que es troba el municipi. De la seva protecció, gestió,
manteniment i control se n’encarrega la Generalitat de Catalunya a través
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
C) VEGETACIÓ POTENCIAL I ACTUAL

El terme municipal de Cabrils es troba inclòs, biogeogràficament, dins la
regió mediterrània i el seu paisatge vegetal hauria d’estar dominat per
alzinars i suredes. La major part del sòl forestal es concentra al nord del
terme municipal, a les vessants de la serralada de l’espai natural Sant
Mateu-Céllec, on predomina l’alzinar i les pinedes de pi pinyer.
D) ESPAIS NATURALS PROTEGITS. ESPAI LA CONRERIA-SANT MATEUCÈLLECS.

El municipi de Cabrils, té 150 ha del seu terme municipal dins l’espai
d’interès natural (EIN) la Conreria-Sant Mateu-Céllecs (o Parc Serralada
Litoral). Aquest espai natural, gestionat pel Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, tanca l’anella verda de l’àrea metropolitana de
Barcelona pel nord i uneix la serra de Collserola amb el Parc Natural del
Montnegre-Corredor. El Pla Especial que el regula és vigent des de l’any
2005.
L’àmbit inclòs en el EIN engloba el sector nord del municipi, ocupat per
les masses forestals millor conservades. Deixa fora del seu àmbit, però,
altres àrees boscoses que es troben en cotes més baixes i d’altres
situades a l’est i a l’oest del terme municipal.
Està previst ampliar l’espai protegit pel PEIN, tot baixant la cota dels 350
metres fins al límit amb les urbanitzacions, cobrint terres agrícoles que
havien quedat abandonades i han quedat ermes.
El boscos son pinedes i alzinars, hàbitats qualificats d’interès comunitari
no prioritari per la directiva d’hàbitats (Annex I de la Directiva 97/62/UE,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres): pinedes mediterrànies (codi 9540) i alzinars i carrascars
(9340).
E) PATRIMONI NATURAL, ELEMENTS D’INTERÉS LOCAL I COMARCAL

Existeixen elements protegits pel Catàleg d’arbres monumentals del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
(Decret 214/1987), el garrofer de Montcabrer.
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I diversos arbres protegits pel Catàleg d’arbres d’interès local i comarcal
(Decret 47/1988) com el roure de Catalunya, el roure de Cabrils, l’alzina
de Natura, el roure de can Xinxa, l’alzina surera de la Galvanya, el
Garrofer de Mataró, el teix de la Rectoria, el pi de cal Roldós, el plàtan de
can Llorenç, els xiprers del cementiri, la palmera de la Calma i el
castanyer d’Índia del c. Domènec Carles.
F) CONTINUÏTAT DELS ESPAIS OBERTS – CORREDORS BIOLÒGICS

En conjunt el territori fins ara ha rebut la pressió del creixement urbanístic
dels darrers anys que ha estat continuat i notable.
La massa forestal inclosa a l’espai natural és una àrea de valor biològic,
paisatgístic i connector. El manteniment dels hàbitats i el paisatge vegetal
d’aquesta àrea i el conjunt dels boscos situats al nord del municipi és
important per mantenir l’extensió i la connectivitat de l’espai natural.
A més del connector esmentat, a l’oest i est del terme municipal
existeixen uns espai oberts predominantment forestals que també
exerceixen com a connector d’espais lliures i d’esponjament de la trama
urbana. Important de preservar com a sòl no urbanitzable.

Connectors biològics viables.
Font: Auditoria ambiental supramunicipal Baix Maresme.
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XII. DIAGNOSI DE MOBILITAT

a) Configuració urbana
La mobilitat d’un municipi depèn de com aquest està configurat. La
tipologia dels habitatges, la localització dels equipaments, l’especialització
o no del sòl en una determinada funció, les dimensions de la zona
urbana, etc. són qüestions que determinen la distància dels
desplaçaments i condicionen el mitjà de transport en què es realitzen.
A continuació es desenvolupa una breu diagnosi d’aquells aspectes de la
configuració urbana del municipi de Cabrils que influencien més
directament en la forma de moure’s, tant de les persones que hi viuen
com de les que hi vénen per un motiu o altre.
El municipi de Cabrils presenta una configuració urbana basada en bona
part en urbanitzacions. Les urbanitzacions es caracteritzen per ser zones
residencials de baixa densitat, on no hi ha ubicats altres usos urbans:
comercial, laboral, etc. L’especialització de les urbanitzacions en un sol
ús comporta que els habitants d’aquests llocs no tinguin els serveis
bàsics a prop de casa, la qual cosa influeix en la dependència del vehicle
privat per les persones que hi viuen. Aquestes urbanitzacions han crescut
a l’entorn del nucli urbà enfilant-se pels pendents dels contraforts de la
serralada Litoral.
L’àrea urbanitzada del municipi mesura aproximadament 3 km de NO a
SE (direcció de la riera de Cabrils) i uns 1,6 km en direcció NE a SO
(direcció perpendicular al curs de la riera de Cabrils).
El nucli urbà és on es concentren bona part dels comerços i serveis del
municipi, aquest té unes dimensions reduïdes. La seva situació
relativament cèntrica respecte el conjunt de l’àrea urbanitzada comporta
que els punts més allunyats es trobin a una distància màxima de 3 km
del centre urbà.
Les zones d’activitat econòmica es concentren en el nucli urbà i en els
polígons industrials. El municipi disposa de dues zones industrials, una de
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les quals és compartida amb el municipi veí de Vilassar de Mar i l’altre és
de reduïdes dimensions.
El municipi es troba assentat sobre la vall que forma la riera de Cabrils i
els seus afluents. La orografia del municipi presenta forts pendents amb
zones planes que es concentren a l’entorn de la riera.

b) Xarxa de transport
En l’anàlisi de la xarxa de transport es realitza una anàlisi en cada un dels
mitjans de transport: a peu, bicicleta, transport públic i vehicle privat.
b-1) Xarxa de mobilitat a peu
La ubicació del nucli urbà1 comporta que s’hi pugui accedir a peu des de
la resta de zones urbanitzades del municipi.
El fort pendent del terreny on es troben situades part de les
urbanitzacions no facilita els desplaçaments entre aquestes àrees
residencials i el nucli urbà amb aquest mitjà de transport.
La xarxa de mobilitat a peu està formada per les voreres, en aquells
carrers on l’espai viari està dividit entre vorera i calçada, o bé tota la
superfície viària en els carrers d’ús prioritari per a vianants.
Són d’especial interès les característiques de la xarxa de mobilitat a peu
que uneixen les diferents urbanitzacions amb el centre urbà, així com els
principals equipaments del municipi. En general les voreres són estretes,
mesurant menys de 1,50 m d’amplada. La ubicació de l’arbrat i del
mobiliari urbà comporta que l’amplada útil de la vorera sigui encara
menor. La poca amplada de les voreres denota la consideració per la
mobilitat a peu quan s’han dissenyat els carrers.
Al nucli antic la secció dels carrers no permet que hi pugui haver unes
voreres amb unes amplades raonables, mínim de 2 m, i alhora un carril
de circulació. Alguns carrers, com el del Torrent Roig, s’han convertit en
carrers de plataforma única.
1

L’àrea urbanitzada del municipi es troba compresa a una distància màxima de 3 km des del
centre urbà
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Manca una connexió per poder arribar caminant fins a Vilassar de Mar.
L’accés amb Vilassar de Mar es realitza a través de la carretera BV-5022
però aquesta no disposa de voreres en tota el seu recorregut. Una bona
connexió a peu no només ha de servir per garantir l’accés caminant entre
els dos municipis sinó que també pot obrir la porta a ser un passeig que
uneix les dues poblacions, enllaçant Cabrils amb el Mar.
b-2) Xarxa ciclista
Cabrils no disposa d’una xarxa ciclista pensada per a cobrir els
desplaçaments quotidians. Les condicions orogràfiques és un dels factors
limitants pel seu desenvolupament. En concret les urbanitzacions
assentades sobre els contraforts de la serralada litoral presenten uns
pendents que les fan del tot inapropiades per moure’s-hi amb bicicleta.
Això no obstant existeix una part del municipi que si presenta unes bones
condicions per realitzar els desplaçaments en bicicleta. Aquesta àmbit
està format a grosso modo pel terrenys que es troben a banda i banda de
la riera de Cabrils. Aquesta zona apte per moure’s-hi amb bicicleta es va
eixamplant a mesura que la riera s’acosta al mar.
Les dimensions de la zona urbanitzada del municipi en la línia de la riera
és de 3 km, distància del tot apropiada per ser realitzades amb aquest
mitjà de transport.
Com passa en els desplaçaments a peu no existeix una infraestructura
pensada per la bicicleta que comuniqui Cabrils amb Vilassar de Mar ni
amb Vilassar de Dalt.
b-3) Xarxa transport públic
El transport públic de Cabrils està format per una sola línia d’autobús,
aquesta és la línia C-12, operada per l’empresa Casas, que uneix Cabrils
amb Vilassar de Mar i amb l’estació de ferrocarril de Vilassar de Mar de la
línia R-1 de rodalia. La freqüència de pas de l’autobús és de 30 minuts,
incrementant-se a les hores punta fins als 15 minuts.
La línia d’autobús segueix el traçat de la riera a través de la carretera BV5022 i l’avinguda de la Llobatera cobrint les zones urbanes que es troben
al seu voltant quedant-ne excloses bona part de les urbanitzacions.
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La baixa densitat de població de les urbanitzacions comporta que la
demanda per moure’s amb transport públic també sigui baixa, la qual
cosa influeix directament en l’elevat dèficit de cobrir amb transport públic
aquestes àrees urbanes. Com es pot veure la configuració urbana del
municipi influeix negativament en poder oferir un servei de transport
públic a totes les àrees urbanes del municipi.
b-4) Xarxa viària
La xarxa viària del municipi s’estructura entorn la carretera BV-5022, que
enllaça Cabrils i Vilassar de Mar, i l’avinguda de la Llobatera, que és la
prolongació d’aquesta carretera aigües amunt del nucli urbà. Aquestes
dues vies segueixen el curs de la riera de Cabrils.
Des d’aquestes dues vies parteixen els carrers que donen accés a les
zones urbanitzades del municipi, de les quals destaca la carretera que
enllaça amb Vilassar de Dalt.
El nucli urbà es troben ubicats diverses bosses d’aparcament gratuït
(dues a l’entorn del Torrent Roig, a l’Hort de les Monges i també a la
plaça de l’Església). Aquest és un sòl amb un elevat valor.
Cabrils disposa d’una bona connexió amb el territori que l’envolta a través
de l’autopista C-32 i de la carretera N-II. El municipi no disposa de
connexió directa amb aquestes vies.
La connexió amb la carretera N-II es realitza a través de la carretera BV5022 i l’accés a l’autopista C-32 es realitza a través de les
entrades/sortides de Vilassar de Dalt/ Premià de Mar i Vilassar de
Mar/Cabrera.

c) Desplaçaments
A continuació es realitza un anàlisi de la mobilitat de Cabrils a partir de
l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001 (EMO’2001) que es
realitza conjuntament amb el cens. L’enquesta recull el primer
desplaçament diari per anar a treballar o estudiar. Malgrat no avarca els
desplaçaments per altres motius (compres, metge, etc) si que recull bona
part dels desplaçaments que es realitzen de forma diària. Es considera
que els desplaçaments obligats (anada i tornada de la feina o del centre
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d’estudis) representen entorn el 45% del total dels desplaçaments
quotidians.
El nombre total de primers desplaçaments diaris amb origen o destinació
a Cabrils és de 4.315, dels quals 3.386 són externs i tant sols 929 interns.
Com es pot veure existeix una gran dependència de l’exterior, prop del
80% dels desplaçaments són amb altres municipis.

Figura 1 Desplaçaments per mobilitat obligada
Flux
intern
Total intern
extern

intern
atret
generat

Total extern
Total

desplaçaments/dia
929
929
912
2.474
3.386
4.315

%
22%
22%
21%
57%
78%
100%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EMO

Aquesta elevada obertura està associada al model territorial del municipi
basat en bona part en l’especialització residencial i on no hi ha un equilibri
entre les persones que hi viuen i els llocs de treball existents.
Aquesta situació es fa més evident si hom es fixa amb quins
desplaçaments externs són generats (persones que viuen a Cabrils i van
a treballar o a estudiar a un altre municipi) i quins atrets (persones d’altres
municipis que venen a treballar o a estudiar a Cabrils). Dels
desplaçaments externs 2.474 són desplaçaments generats per tant sols
912 d’atrets. És a dir 3 de cada 4 desplaçaments externs són generats.
En l’anàlisi de la distribució dels mitjans de transport es pot veure com el
vehicle privat és el mitjà de transport més utilitzat, en el 81% dels viatges,
el transport públic i el caminar tenen un ús molt minoritari, representen el
8% i l’11% respectivament.
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Figura 2 Distribució dels desplaçaments per mobilitat obligada segons mitjà de
transport
11%
8%

19%

22%

9%
20%
A peu/bici

81%

Cabrils

72%

Mun. 5.000 a
10.000 hab.

Transport públic

58%

Vehicle privat

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EMO

Si es realitza una comparativa dels mitjans de transport utilitzats amb
altres poblacions catalanes amb un nombre d’habitants similar (entre
5.000 i 10.000 habitants), es pot veure com la dependència del vehicle
privat a Cabrils és molt més accentuada que no pas a la mitjana
d’aquests municipis. Aquesta major dependència de l’ús del vehicle privat
a Cabrils és en detriment dels desplaçaments a peu. Així mentre a Cabrils
l’ús del vehicle privat i del caminar és del 81% i 11% del total de
desplaçaments la mitjana de municipis amb un nombre de desplaçaments
similars és del 72% i 19% respectivament.
Si es compara amb el conjunt de Catalunya, la dependència del vehicle
privat és encara més accentuada a Cabrils. A Catalunya l’ús del vehicle
privat per anar a treballar o estudiar representa el 58% dels
desplaçaments mentre els desplaçaments a peu són el 22%.
Aquesta situació decantada per un ús molt elevat del vehicle privat és
resultat de la configuració urbana del municipi i de les característiques de
les diferents xarxes de transport (a peu, bicicleta, transport públic i vehicle
privat) que li donen servei.
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11. OBJECTIUS, CRITERIS I SOLUCIONS DE PLANEJAMENT
Nota: es reprodueixen aquí els objectius, criteris i solucions de
planejament tal com varen ser aprovats en l’Avanç de Pla

11.1. Objectius i criteris de planejament
Els objectius i criteris aquí exposats han estat confirmats per
l’Ajuntament de Cabrils després del procés de participació
ciutadana corresponent a la fase d’Avanç, i estan encara sotmesos
a la seva aprovació inicial, informació pública i aprovació
provisional municipals.
El sistema d’assentaments del municipi es basa en un nucli urbà
central, format en torn del centre històric, i un conjunt
d’urbanitzacions formades a partir del sistema històric de masos.
La estratègia del Pla ha de centrar-se en el binomi creixement
vegetatiu potencial – capacitat d’absorció municipal, tenint en
compte l’escàs marge de maniobra que és conseqüència de
l’esgotament del sòl urbanitzable.
La consideració de la posició territorial i topogràfica del poblament
en el territori municipal ha de portar a cercar les solucions
adequades per a mantenir l’harmonia amb l’entorn natural, aspecte
que queda més garantit amb la important presència de parcel.les
amb una superfície superior als 1.000 metres. Això no obstant, les
possibilitats de densificació en certs sectors són a considerar, així
com l’increment de la oferta d’habitatges plurifamiliars,
especialment amb protecció oficial, en qualsevol de les modalitats
legalment regulades. A aquests efectes, el Pla es proposa
potenciar la qualitat i el paper de referència del centre urbà, i això
sens perjudici del reforçament del sistema de subcentres que
articuli la totalitat del territori urbanitzat. El creixement hauria de
produir-se únicament com a eina de consolidació i compactació del
centre urbà o dels indrets estratègics per tal de consolidar les
centralitats secundàries i els itineraris urbans de connexió.
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Podem establir els següent objectius globals de planejament:
Objectius urbanístics
Adaptació al nou marc legal i territorial
Adaptació del planejament general municipal a la Llei
d’urbanisme (Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme) i al
seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), així
com a la Ley de Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo),
així com a la resta del marc legal i normatiu
complementari i sectorial i al planejament territorial en
tràmit d’aprovació
Definició del model urbanístic municipal
a) Articulació de línies de solució per tal de garantir
l’adequat manteniment de la urbanització, l’espai
públic i els serveis urbanístics, cercant formules
duradores que permetin fer front a la despesa
pública, tot mantenint l’equilibri entre densitat
poblacional, demanda de sòl per a equipaments
públics, mobilitat generada i despesa en
manteniment per habitant.
b) Potenciació de la diversificació i l’equilibri entre els
diversos sectors econòmics (usos residencial,
industrial, comercial, terciari i agrícola). Foment
del turisme local (hostaleria i gastronomia)
c) Potenciació del model urbanístic basat en un nucli
urbà principal compacte i equipat, i una sèrie de
centralitats secundàries que permetin cohesionar i
articular les urbanitzacions
Integració del nou marc territorial
b) Aportació d’alternatives de traçat i disseny, i
integració de les noves infraestructures generals
d’accés, comunicació i suport.
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c) Contribució a la resolució dels accessos al
municipi a partir de la nova carretera N-II (i des de
l’autopista en relació a aquesta), i connexió a
l’estació del ferrocarril proposada en el
planejament territorial.
Ordenació del sòl no urbanitzable
a) Preservació dels sòls classificats com a no
urbanitzables especialment protegits i integració
dels objectius paisatgístics derivats de la llei i
normativa vigents en la matèria.
b) Protecció i regulació de les edificacions i dels usos
i activitats.
c) Regulació normativa actualitzada dels espais
forestals i agrícoles.
Integració mediambiental
Identificació i protecció dels espais connectors entre
els espais naturals amb risc de trencament, d’acord
amb els estudis elaborats en la fase de diagnòstic
urbanístic i mediambiental. Creació d’itineraris verds,
per a vianants i bicicletes al llarg del territori
municipal, com alternativa de connexió entre nuclis
urbans i espais rurals.
Compleció i potenciació del centre urbà
a) Definició dels elements fonamentals i del caràcter
de la xarxa viària de connexió entre el centre urbà
i les urbanitzacions.
b) Definició de les densitats necessàries per a
garantir la compacitat i la viabilitat del comerç, de
les activitats econòmiques i dels equipaments, i
per assolir l’escala urbana adequada a la seva
funció de centre municipal principal..
c) Previsió de les reserves de sòl per als diferents
usos, amb la superfície necessària per a cobrir les
necessitats pròpies de les activitats econòmiques
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i dels equipaments i dotacions deficitaris o
previstos per a l’horitzó del Pla
d) Millora de la mobilitat interna rodada i de vianants:
itineraris rodats, de vianants i de bicicletes.
e) Pla d’aparcaments de dissuasió i de suport de les
activitats comercials i econòmiques.
Protecció del nucli històric
a) Millora de la qualitat de l’espai públic.
b) Integració
de
les
normes
urbanístiques
reguladores de les condicions de rehabilitació,
substitució, ampliació o reforma, d’acord amb les
especials característiques urbanes.
Millora de la oferta d’habitatge protegit i assequible
Avaluació de les necessitats d’habitatge protegit i
assequible en les seves distintes modalitats (protegit,
concertat, concertat català, habitatges dotacionals
públics en règim de lloguer) destinat a la població
resident, especialment joves en edat d’emancipació i
gent gran.
Equipaments i espais lliures públics
a) Reserva dels espais necessaris per a satisfer les
necessitats de sòl per a nous equipaments
comunitaris i dotacions locals, complementant o
millorant la localització i cohesió dels ja existents.
b) Definició dels nous eixos verds territorials i
creació d’una xarxa estructurada de places,
jardins i espais lliures.
Preservació del patrimoni històric-arquitectònic
a) Inclusió del catàleg de patrimoni històricarquitectònic
b) Inclusió del catàleg de masies i cases rurals.
c) Mesures de protecció del paisatge.
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10.2. Propostes i solucions de planejament
Els anteriors objectius i criteris es concreten en les propostes i
directrius contingudes en el plànol I.12. “Criteris i objectius del Pla”
(E 1:4.000).
Les propostes i solucions que concreten els objectius enunciats en
l’apartat anterior es poden resumir en els següents tres apartats.

A. INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
1. Accessos a Cabrils
L’Avanç de Pla constata les dificultats derivades de la
inexistència d’una connexió directe a l’autopista del Maresme,
que obliga a travessar els termes municipals veïns, amb
recorreguts complicats, per tal d’accedir a un dels dos punts
d’accés propers. Aquests recorreguts no són tampoc els
naturals o més adequats des del punt de vista de la forma del
territori. Pel contrari, l’accés natural a la vall que forma la riera
de Cabrils, i que ha estat l’accés històric a la població fins a la
posta en servei de l’autopista, només connecta amb l’actual
carretera N-II, o carretera de la costa, també a travers de sòls
urbans consolidats del terme municipal i de Vilassar de Mar.
La proposta del Pal és la de recuperar aquest accés històric
com a principal, ja sigui mitjançant una connexió directa a
l’autopista o, si això no és possible, a traves d’una connexió
suficient a la variant de la carretera N-II prevista pel
planejament territorial.
2. El model de mobilitat municipal
Aquest accés principal a la població constitueix també, una
vegada a l’interior del territori municipal, l’eix urbà fonamental,
a partir del qual es produeix la distribució als diferents sectors
urbans i urbanitzacions. L’Avanç proposa enfortir aquest eix,
tant pel que fa a la gestió de la mobilitat urbana com al seu
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caràcter representatiu i de referència, invertint un procés d’oblit
que ha portat alguns trams a una certa obsolescència. Caldria
recuperar el valor d’eix estructurador i de representació,
formalitzar una “porta d’entrada” al municipi, dotar de valor a
les façanes i acumular valor, amb usos mixtos tant en les
activitats com en la pròpia secció de la via (en relació a la
riera).
D’altra banda, caldria evita la excessiva concentració de tràfics
locals en alguns trams d’aquest eix principal, per manca
d’alternatives de connexió entre nuclis urbans i urbanitzacions,
proposant vies de recolzament a mitja vessant, amb continuïtat
urbana suficient com per a canalitzar alguns dels
desplaçaments locals interiors que avui han de baixar
necessàriament a la riera.
3. El transport públic
Aquestes vies secundàries alternatives podran donar lloc, en el
futur, si existeix la demanda mínima necessària, a la previsió
d’un transport públic municipal de connexió entre
urbanitzacions i amb el casc urbà, i entre aquests i les
estacions previstes del ferrocarril i del tram-Maresme, formant
un recorregut en anella que pugui servir pràcticament tot el
terme municipal.
4. La mobilitat pels vianants
La possibilitat de formar eixos de vianants i/o bicicletes, per a
l’accés al casc urbà, a les estacions de ferrocarril i tram, a les
platges, a la zona esportiva, a la zona escolar, i a altres
equipaments i punts significats del terme municipal, és un altre
objectiu del Pla. Aquests eixos seran competitius (i, per tant,
detrauran viatges al vehicle privat) només si són urbanitzats
amb cura i sensibilitat. Han d’oferir recorreguts paisatgístics,
d’urbanització tova (paviment de terra o sauló), amb arbrat,
vegetació i miradors, i amb un grau d’atractivitat suficient com
per a imposar-se per sí mateixos.
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5. Els aparcaments
Això no implica que no calgui oferir una impostat oferta de
places d’aparcament de dissuasió en les entrades al casc urbà,
com a mesura prèvia i necessària per a l’ampliació de l’àrea de
vianants o de prioritat invertida, avui pràcticament inexistent.
Aquestes bosses d’aparcament se situaran preferentment en
l’àrea de can Botella, en plantes soterrani connectades amb
l’aparcament de davant l’edifici de la Concòrdia, a recuperar
com a plaça pública. L’aparcament soterrat es comunicaria
amb el de can Botella per sota del carret Domènec Carles.
Aquest aparcament es pot complementar amb altres de menor
entitat. Anàlogament, cal preveure bosses d’aparcament en
relació a les àrees d’equipaments municipals.
6. Les infraestructures de serveis
L’Avanç de Pla inclou la informació disponible relativa als
elements i a les xarxes de serveis urbanístics, de tal forma que
sigui possible mesurar les necessitats existents d’acord amb
les previsions relatives als consums. ´s important racionalitzar
la xarxa de desguàs i clavegueram, tant pel que fa a les aigües
plujanes com a les domèstiques. Cal cercar, d’altra banda, les
formules adients per a minorar el consum d’aigua del municipi.

B. POBLACIÓ, HABITATGE I DESENVOLUPAMENT
1. Els escenaris de població
Les previsions de població i els possibles desenvolupaments ja
s’han analitzat en altres llocs d’aquesta mateixa Memòria. En el
Diagnòstic urbanístic s’han ofert les hipòtesis de partida i s’han
quantificat els escenaris possibles.
L’Avanç de Pla proposa avaluar distintes possibilitats per a fer
front als previsibles augments de població per creixement
vegetatiu:
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a) Restricció de l’oferta de nou sòl urbanitzable, mantenint
únicament els potencials romanents derivats del
planejament urbanístic aprovat, en la idea de que les
necessitats
futures
per
creixements
vegetatius,
desdoblament de llars o immigració, seran absorbides per
aquests romanents, o per la transformació de segones
residències en primeres, o fora del municipi.
b) Restricció de l’oferta de nou sòl urbanitzable, mantenint
igualment només els potencials romanents, però amb un
procés de densificació, en àrees seleccionades amb
capacitat, per a incrementar l’oferta d’habitatges
plurifamiliars amb protecció oficial (de venda) o dotacionals
públics (de lloguer), destinats principalment a l’absorció de
la demanda interna de joves en edat d’emancipació.
Aquestes àrees se situarien prioritàriament en la corona
immediata al casc urbà.
c) Una variant de l’anterior alternativa consistiria en la
possibilitat d’obrir el pas d’habitatges unifamiliars a
bifamiliars, mantenint el sostre edificable aprovat i la
estructura parcel·lària, aplicable a aquells sectors on la
grandària de la parcel.la i la capacitat infraestructural ho
fessin possible. Aquest alternativa hauria de garantir la
suficiència dels serveis i equipaments municipals, així com
de la capacitat viària, en relació als augments de densitat.
d) La darrera alternativa, consistent en la posta en el mercat
de nou sòl urbanitzable, no sembla viable, atès l’escàs
marge que l’estat d’ocupació del territori municipal ofereix, i
la necessitat de reservar els sòls aptes disponibles per als
equipaments i espais lliures dels que el municipi és avui
deficitari, així com per mantenir els usos no urbans encara
existents.
2. El centre urbà
L’aposta per un centre urbà compacte i complex té el seu reflex
en les qualificacions urbanístiques per a usos residencials
plurifamiliars, comercials i terciaris, i es concreta en paràmetres
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i condicions urbanístiques específiques per a aquest àmbit
municipal que ha de transformar-se en un espai de centralitat i
un referent per al conjunt del municipi.
L’Avanç inclou un primer esquema tendent a la necessària
reestructuració del centre urbà, involucrant espais tant
importants com són la Fàbrica Gran, el parc Antoni Clavé, can
Botella, l’eix Torrent Roig i en conjunt del recinte històric.
3. Centralitats complementàries
L’Avanç de Pla reforça algunes de les centralitats secundàries
o complementàries ja insinuades en diversos indrets. Aquestes
centralitats han de contenir una varietat d’usos econòmics i
equipaments i han de ser tractats en tant que llocs de
referència i identitat local, formant xarxa. El Pla ha de fomentar
l’aparició d’aquest usos i fomentar-ne el manteniment.
4. L’habitatge
L’Avanç de Pla quantifica el potencial d’habitatges romanents
en relació al planejament urbanístic vigent. També indica la
necessitat d’incrementar substancialment la oferta d’habitatges
subjectes a protecció oficial, en les seves diferents modalitats.
El Pla precisarà de forma expressa la ubicació dels habitatges
protegits i, si és possible, dotacionals públics. D’altra banda,
s’analitzarà la regulació de les densitats d’habitatge en les
zones residencials unifamiliars, en funció dels nivells de renda
familiar i de les dimensions de les parcel·les, com a mesura per
a facilitar la millora i el manteniment dels espais públics i dels
serveis urbanístics en les urbanitzacions
5. Els equipaments i els espais lliures
5.1. Espais lliures.
L’anàlisi de les reserves de sòl per a espais lliures en el
planejament urbanístic vigent revela la impracticable ubicació
de moltes d’elles. Cal introduir un model que protegeixi
efectivament els entorns rurals i boscosos de les
urbanitzacions, però que també proposi espais lliures útils. En
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molts casos, el sòl no urbanitzable pot també complir part de
les funcions atribuïdes als parcs i jardins. El Pla proposarà
modalitats d’espais lliure que incorporin els itineraris i eixos
verds, per a vianants i bicicletes en sòl urbà i no urbanitzable,
alguns dels quals apareixen indicats en els plànols.
5.2. Equipaments.
En relació a les reserves de sòl per a equipaments públics,
certament deficitàries, es revisen algunes localitzacions
obsoletes i es proposa establir les reserves necessàries tenint
en compte els forts creixements recents i la tendència
continuada a passar de segona a primera residència. També
es valora la important presència d’equipaments privats, que cal
mantenir i regular adequadament. L’Avanç de Pla incorpora
únicament els anàlisis, però no encara les localitzacions
concretes.

C. MEDIAMBIENT, PAISATGE I PATRIMONI
1. Els corredors verds i vinculats als cursos fluvials
Es potencien especialment els valors naturals dels corredors
verds indicats en el planejament territorial i també dels
vinculats a les rieres (riera de Cabrils, torrent Roldós, i del
conjunt de les torrenteres secundàries). Cal evitar la pressió
dels barris sobre aquests corredors. Alguns d’aquests
corredors poden actuar com a parcs equipats.
2. El sòl no urbanitzable
El Pla reconeix els valors paisatgístics del sòl no urbanitzable
actualment classificat en el planejament vigent, i propugna una
política de protecció i desenvolupament dels seus potencials
socials, millorant els itineraris i àrees de lleure, les activitats
d’educació mediambiental i de lleure, i concretant l’ordenació
de la franja de contacte amb el s`pol urbà o urbanitzable.
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3. El patrimoni
El Pla incorporarà els Catàlegs de Béns protegits (edificis i
elements de valor històric-arquitectònic) i el de Masies i Cases
Rurals, i regularà els usos, les condicions i els paràmetres
urbanístics, fomentant les activitats rurals i complementàries,
com a forma de mantenir viu l’important legat històric existent.
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ANNEX
Programa de participació ciutadana

1. Justificació legal
L’article 8 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, inclòs en el seu
títol preliminar, determina la necessitat de garantir i fomentar els drets
d’iniciativa, d’informació i de participació ciutadana en els processos de
planejament i gestió, processos sotmesos als principis de publicitat, obrint
la possibilitat de constituir consells assessors urbanístics com a òrgans
locals de caràcter informatiu i deliberatiu; així mateix, les formes de
consulta i divulgació dels projectes urbanístics, els mitjans d’accés dels
ciutadans als dits projectes i als documents corresponents i la prestació
d’assistència tècnica per a fer efectiva la seva comprensió, s’han de
regular de manera reglamentària.
Per tal de garantir aquest procés de participació, el Reglament de la Llei
d’Urbanisme estableix, en l’article 22 i següents la possibilitat d’adoptar
Programes de participació ciutadana, amb els continguts en relació a les
distintes fases de la tramitació dels documents de planejament urbanístic.
Els articles 105 i 106 de l’esmentat Reglament es refereix específicament
a aquest Programa per al conjunt de les figures de planejament urbanístic
general i derivat.

2. Objectiu fonamental
L’objectiu fonamental del Programa és el d’impulsar i ordenar la
participació de la ciutadania en el procés d’elaboració del POUM,
afavorint el diàleg i els debats necessaris entre tots els agents socials que
conformin els criteris orientadors del nou Pla atenent el model i opció
predefinits per l’ajuntament.
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3. Consell assessor urbanístic
Es podrà constituir, si l’ajuntament així ho decideix, el Consell assessor
urbanístic, com a mecanisme bàsic de relació entre els agents socials, la
ciutadania i els responsables de la direcció política de la redacció del nou
planejament.
Aquest Consell, presidit per l’Alcalde, podrà integrar un representant de
l’equip redactor així com representants dels partits i grups polítics d’àmbit
municipal, sindicats, associacions veïnals, entitats ciutadanes culturals,
esportives, econòmiques o de qualsevol altre mena amb pes en la vida
local, segons determini l’ajuntament, i es podrà constituir en grups de
treball per tal d’agilitzar el seu funcionament.
Les funcions possibles del Consell assessor urbanístic són:
facilitar, garantir i organitzar el seguiment dels treballs de
redacció del POUM i els debats que es generin al seu entorn.
donar trasllat de les propostes, suggeriments i treballs
desenvolupats pel Consell o els seus grups de treball.
estudiar i proposar les mesures i actuacions necessàries per
fomentar la participació ciutadana.
supervisar, si escau, la recepció i informe d’al·legacions en els
període d ‘informació pública
Amb independència del Consell, l’ajuntament podrà ordenar aquells altres
mecanismes que consideri oportuns per millorar i augmentar la
participació i el consens. El Ple del Consell es convocarà com a mínim un
cop per a cada fase del Programa (Avanç de Pla, Aprovació inicial i
Aprovació provisional) segons la proposta que es conté a continuació.

4. Fases
4.1. Primera fase
De caràcter formatiu, informatiu i divulgatiu, consistirà en fer arribar als
representants que formaran el Consell assessor urbanístic, la
conveniència i oportunitat de la participació, la necessitat i conveniència
de la redacció del POUM. A aquests efectes es podran organitzar dues
sessions: la primera d’elles dirigida a l’ajuntament, als grups municipals i
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a les institucions públiques implicades en el procés de revisió, i la segona
a les entitats i agrupacions cíviques i als ciutadans en general.
Un cop aprovat el document d’Avanç de Pla s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis i a la web de l’ajuntament, i se’n publicarà un extracte al
diari local o regional de major difusió. En aquest moment, es posaran a
disposició del ciutadans els mitjans oportuns per a la recollida de
suggeriments i propostes, que com a mínim seran el registre general de
l’ajuntament o el correu electrònic del municipi.
4.2. Segona fase
Amb l’aprovació inicial, l’ajuntament exposarà públicament els treballs
amb el contingut mínim legalment establert i posarà els mitjans per a la
seva difusió. La exposició s’ubicarà en un espai cèntric de la població, de
titularitat o gestió municipal, per tal de garantir-ne l’accessibilitat al major
nombre possible de ciutadans. Una publicació de síntesi (butlletí
municipal, tríptic o revista monogràfica) garantirà la major difusió dels
treballs.
Amb l’aprovació inicial, es convocarà com a mínim un acte públic
informatiu sobre els treballs realitzats i els document sotmesos a
informació, obert a tota la ciutadania, a realitzar com a màxim trenta dies
després d’aquella aprovació.
4.3. Tercera fase
Finalitzat el període d’exposició pública del document aprovat inicialment,
es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades,
modificant el document en allò que s’estimi raonable o procedent, amb
subjecció als criteris generals i model plantejat.
L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes
sectorials i les modificacions derivades d’uns i altres, s’inclouran com a
document del Pla, que serà objecte d’aprovació provisional municipal i
elevat a la comissió territorial d’urbanisme per a la seva aprovació
definitiva.
En aquesta fase s’avaluaran les distintes alternatives per a la informació,
explicació i difusió de l’estat dels treballs de planejament. La plena difusió
del contingut del Pla es produirà una vegada aprovats definitivament en
ferm i iniciat el període de vigència.
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4. Suport de l’equip redactor
L’equip redactor, juntament amb els serveis tècnics municipals i sota les
directrius del equip municipal, participarà en els processos d’informació
pública previstos en el Programa.
A cada fase i procés públic d’informació l’equip redactor participarà
mitjançant un representant qualificat, per tota la durada del període
legalment establert, atenent les demandes d’informació; així mateix,
participarà en els plens del consell consultiu a celebrar en cada una de
les tres fases establertes.
L’Equip redactor assumirà les funcions que li encomani el Consell
assessor urbanístic, entre les quals:
a) Assistència i suport tècnic a les reunions públiques o internes
que es convoquin als efectes de la explicació de les propostes
del Pla, difusió dels treballs o assessorament tècnic i jurídic.
Assistirà normalment el director de l’equip (o, excepcionalment,
altres membres qualificats) i els assessors especialitzats
adients als temes que es tractin.
b) Organització de les consultes a particulars durant els períodes
d’informació pública mitjançant un calendari de visites en el
propi ajuntament de Cabrils
c) Preparació, organització i muntatge d’una exposició pública
dels documents del POUM mitjançant panells rígids,
projeccions i altres mitjans per tal de facilitar la seva consulta,
en el període d’informació pública del Pla.
d) Redacció de butlletins municipals dedicats al Pla aprovat
inicialment, amb inclusió de textos de l’Alcalde i Regidor
d’Urbanisme, i síntesi del contingut del Pla, amb el material
gràfic necessari.
e) Participació en qualsevol altre activitat inclosa en el Programa
a fi de facilitar la participació ciutadana en el procés de
formació del POUM.
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