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PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CABRILS

MEMÒRIA AMBIENTAL
0. ANTECEDENTS
Aquesta versió del document MEMÒRIA AMBIENTAL del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Cabrils acompanya la documentació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils (Maig 2016)
que juntament amb l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA, maig 2016) es presenta per a la seva
aprovació provisional.
La present Memòria Ambiental es formula a partir de la documentació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Cabrils (març 2014) presentada per a la segona aprovació inicial i aprovada pel Ple
municipal en sessió de 27 de març de 2014.
La memòria ambiental incorpora les consideracions indicades a l’apartat de valoració de l’expedient de
l’informe-proposta de resolució sobre la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Cabrils emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat, de data 24 de juliol de 2015. I també les consideracions de la
resolució sobre la memòria ambiental del Pla de la Direcció General de Polítiques Ambientals, de data
30 de juliol de 2015, que atorga la conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Cabrils, condicionada a la incorporació de diverses consideracions.

Antecedents
Primer. En data 21 de juny de 2010 aprovació de l’Avanç de Pla en sessió extraordinària del Ple
municipal de l’Ajuntament de Cabrils i data de publicació al BOP 01/07/2010.
Segon. En data 30 de juny de 2010, va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona sol·licitud de document de referència sobre el
Pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils, tramesa per l’Ajuntament de Cabrils.
Tercer. En data 16 de novembre de 2010 els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i
Habitatge a Barcelona emeten el document de referència (DR) per a l’elaboració de l’informe de
sostenibilitat ambiental (ISA).
- En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’elaboració del document de referència,
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va sol·licitar l’emissió de les consideracions estimades
oportunes en relació al pla esmentat a les Administracions públiques afectades i al públic interessat
següents:
- Agència Catalana de l’Aigua
- Agència de Residus de Catalunya
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
- Direcció General de Promoció de l’Habitatge
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
- Direcció General del Patrimoni Cultural
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- Direcció General de Qualitat Ambiental
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Barcelona del DMAH
- Àrea del Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del DMAH
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Salut
- Natura Entitat de Medi Ambient.
- DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural
En relació amb les consultes efectuades, van rebre els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, la
Direcció General de Promoció de l’Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic, de 27 i 28 de setembre, i de 7 i 25 d’octubre de 2010 respectivament, les consideracions
dels quals varen tenir en compte en la redacció del document de referència.
Quart. En data 18 d’abril de 2013 primera aprovació inicial del Pla pel Ple de l’Ajuntament i data de
publicació al BOP 7/05/2013.
Cinquè. Període d’exposició pública de la Proposta del POUM primera aprovació inicial durant el
període del 7 de maig a 7 de setembre de 2013. Durant el període d’exposició pública s’han rebut, en
temps i forma, un total de 9 informes de diversos departaments i entitats oficials, i 264 escrits
d’al·legacions al Pla aprovat inicialment, segons es relaciona en l’Informe Al·legacions presentades en
el període d’informació pública del pla aprovat inicialment (gener 2014), que forma part de la
documentació del POUM. L’Informe conté una síntesi del contingut de cada un d’aquests informes i
al·legacions, així com el corresponent informe tècnic.
Sisè. En data 27 de març de 2014 segona aprovació inicial del Pla pel Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària i data de publicació al BOP 27/03/2014.
Setè. Període d’exposició pública durant 45 dies. Durant el període d’exposició pública s’han rebut, en
temps i forma, un total de 15 informes de diversos departaments i entitats oficials, i 32 escrits
d’al·legacions al Pla aprovat inicialment per segona vegada a més d’altres 2 fora de termini, segons es
relaciona en l’Informe Al·legacions presentades en el període d’informació pública del pla aprovat
inicialment (octubre 2014), que forma part de la documentació del POUM. L’Informe conté una síntesi
del contingut de cada un d’aquests informes i al·legacions, així com el corresponent informe tècnic.
Vuitè. En data 22 de juliol de 2014, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis
Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre informe sobre la segona
aprovació inicial del Pla.
Desè. En data 30 de juliol de 2015 la Direcció General de Polítiques Ambientals resolt atorgar la
conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils, condicionada a
la incorporació de les consideracions proposades i les esmenes indicades a l’apartat de valoració de
l’expedient en relació amb l’informe de sostenibilitat ambiental i la memòria ambiental per l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat en el seu informe de data 24 de juliol de 2015.
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1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA
Aquesta memòria ambiental es redacta d’acord amb el que preveu l’article 115 d) del Decret 305/2006,
de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en relació amb l’article 12 de la
Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient.
I d’acord amb el procediment que estableixen els articles 24, 25, 26 i 27 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes. La memòria ambiental ha de valorar com s’ha dut a terme
la integració dels aspectes ambientals durant el procediment d’avaluació ambiental del pla, l’informe de
sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, i el resultat de les consultes i com aquestes s’han pres en
consideració.
Conte, així mateix, una previsió sobre els impactes significatius de l’aplicació del pla, i les
determinacions finals que cal incorporar en el pla.
A continuació es presenten les dades bàsiques del pla:

Taula 1. Dades bàsiques del pla
Tipus de Pla

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

Òrgan promotor

Ajuntament de Cabrils

Municipi

Cabrils

Superfície de l’àmbit del pla

697,08 ha

Classificació del sòl
Sòl urbà
Sòl urbanitzable delimitat

Planejament vigent

POUM (2016)

Superfície ha

%

Superfície ha

%

311,92

44,75

350,13

50,23

52,34

7,51

4,05

0,58

16,15

2,32

326,75

46,87

Sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable
Equip redactor documents avaluació ambiental

332,81

47,74

Isabel Lleonart. Llicenciada en Ciències Biològiques.
Col·legiada núm. 6155-C

Font: Quadre 2. Classificació del sòl. Superfícies totals PGOU 1999 i POUM 2016. Memòria d’Ordenació. Maig
2016
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1.1 Objectius del Pla
Els objectius del Pla són, en síntesi, els següents:
Definició del model urbanístic municipal
-

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).

-

Potenciació del model urbanístic basat en un nucli urbà principal compacte i equipat.

Integració del nou marc territorial
-

Aportació d’alternatives de traçat i disseny, i integració de les noves infraestructures generals
d’accés, comunicació i suport.

-

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
-

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.

-

Protecció i regulació de les edificacions i dels usos i activitats.

-

Regulació normativa actualitzada dels espais forestals i agrícoles.

Integració ambiental
-

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.

Compleció i potenciació del centre urbà
-

Definició dels elements fonamentals i del caràcter de la xarxa viària de connexió entre el centre
urbà i les urbanitzacions.

-

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..

-

Previsió de les reserves de sòl per als diferents usos, amb la superfície necessària per a cobrir les
necessitats pròpies de les activitats econòmiques i dels equipaments i dotacions deficitaris o
previstos per a l’horitzó del Pla

-

Millora de la mobilitat interna rodada i de vianants: itineraris rodats, de vianants.

-

Pla d’aparcaments de dissuasió i de suport de les activitats comercials i econòmiques.

Protecció del nucli històric
-

Millora de la qualitat de l’espai públic.

-

Integració de les normes urbanístiques reguladores de les condicions de rehabilitació, substitució,
ampliació o reforma, d’acord amb les especials característiques urbanes.

8

POUM CABRILS
Document per aprovació provisional

Memòria Ambiental
Novembre 2016

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
-

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.

-

Definició dels nous eixos verds territorials i creació d’una xarxa estructurada de places, jardins i
espais lliures.

Preservació del patrimoni històric-arquitectònic i d’elements naturals
-

Inclusió del catàleg de patrimoni històric-arquitectònic

-

Inclusió del catàleg de masies i cases rurals.

-

Inclusió en el catàleg arbres i elements d’interès natural

-

Mesures de protecció del paisatge.

1.2 Determinacions del Pla
Les principals determinacions de la proposta de POUM, maig 2016, segons el punt 1.2 de la Memòria
d’Ordenació són les següents:

Les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal són les que apareixen en l’article 58 LU i
concordants del Reglament, algunes de les quals són de caràcter general per a tot el municipi i altres
específiques per a cada classe de sòl. El resum és el següent:
1. Determinacions de 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.
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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.
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. Determinacions en sòl urbà (consolidat i no consolidat):
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. Determinacions 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.
c) Estableixen quins són els elements d'urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys
adquireixin la condició de solar.
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4. Determinacions 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. Determinacions 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. Determinacions en sòl urbanitzable no delimitat:
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.
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7. Determinacions 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.

D’altra banda el planejament municipal s’adapta a les determinacions establertes en el Pla Director
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament en data 20 d’abril de 2010 i
contempla les normes d'aplicació directa. En concret:
- 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, amb incidència
en el municipi de Cabrils 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.
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ
2.1 Raons per sotmetre el pla a l’avaluació ambiental
D’acord amb el que estableix l’article 5 i l’annex I de la Llei 6/2009, s’han de sotmetre a avaluació
ambiental els següents instruments de planejament urbanístic:

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal.
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.
c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de construccions destinades a les
activitats de càmping i també el planejament urbanístic derivat que es formuli per a la implantació en sòl no
urbanitzable d’equipaments i de serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i d’obres
necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d’estacions de subministrament de carburants i de prestació
d’altres serveis de la xarxa viària. Els plans en què, per les característiques i la poca entitat, es constati, sense
necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient no
estan subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan
ambiental, en la fase preliminar de l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució
motivada, declari la no subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la
resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la resolució d’excepció
d’avaluació en aquest termini, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.
d) Els plans i els programes que estableixen el marc per a la futura autorització de projectes i d’activitats sotmesos
a avaluació d’impacte ambiental.

El pla Pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils es troba inclòs en el supòsit previst en la
lletra a) d’aquesta llista. Per tant, cal sotmetre’l a avaluació ambiental.

2.2 Històric del procés d’avaluació ambiental
La taula que segueix fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental que s’han seguit i dels
documents elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de referència com la data
del document.
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Taula 2. Històric del procés d’avaluació ambiental
Dates

AVANÇ

21/06/2010

1 mes d’informació

Fases de la

Fases de l’avaluació

Documents

Òrgan

Data emissió /

Localització per

tramitació del pla

ambiental

generats

responsable

publicació

a consulta

Aprovació de

Diagnosi ambiental del territori, objectius

Avanç de Pla. Plànols

Ajuntament de

Ple extraordinari

Ajuntament de

l’Avanç de Pla

ambientals, efectes ambientals significatius,

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Cabrils

21 de juny de 2010

Cabrils

alternatives...

Preliminar (ISAP)

Informació pública

Definició abast de l’Informe de Sostenibilitat

Document de referència

de l’Avanç de Pla

Ambiental (ISA) i els criteris, objectius i principis

pública

BOP: 01/07/2010
Òrgan ambiental

16 de novembre de

Web Òrgan

2010

ambiental

Ple extraordinari

Ajuntament de

18 d’abril de 2013

Cabrils

ambientals.
Consulta a les administracions afectades i el

PROVISIONAL

APROVACIÓ

2a. APROVACIÓ INCIAL

1a. APROVACIÓ INCIAL

públic interessat
18 d’abril de 2013

1a Aprovació inicial

Avaluació ambiental Pla i detall dels impactes i

del Pla

mesures correctores

Ajuntament de
Documents proposta POUM per a la

Cabrils

1a. aprovació inicial: Memòria,
Del 7 de maig a 7 de

Informació pública

setembre de 2013

del Pla (proposta

(4 mesos)

POUM Gener 2014)

BOP 7/05/2013
Ajuntament de

annexes, normativa, agenda,

Cabrils

Consultes sobre el Pla i l’ISA. Presa en

avaluació econòmica, memòria social,

Ajuntament de

consideració dels resultats

estudi d’avaluació de la mobilitat i ISA

Cabrils

2a Aprovació inicial

Avaluació ambiental pla i detall dels impactes i

Documents proposta POUM per a 2a.

Ajuntament de

Ple en sessió ordinària

Ajuntament de

del Pla

mesures correctores

aprovació inicial: Memòria, annexes,

Cabrils

27 de març de 2014

Cabrils

2a informació

Per Resolució de l’Alcaldia es va aprovar obrir

econòmica, memòria social, estudi

Ajuntament de

Ajuntament de

45 dies d’informació

pública del Pla

un nou període d’informació pública del POUM

d’avaluació de la mobilitat i ISA.

Cabrils

Cabrils

pública. 2014.

(POUM Juliol 2014)

de Cabrils.

Per a l’aprovació

Valoració de com s’ha dut a terme la integració

Documents POUM (Octubre 2014)

Ajuntament de

Ajuntament de

Cabrils

Cabrils

Març 2014

BOP: 27/03/2014

normativa, agenda, avaluació

Octubre 2014

provisional del Pla

dels aspectes ambientals durant l’avaluació

ISA (Octubre 2014)

2014

ambiental, el resultat de les consultes i com

Memòria Ambiental (Octubre 2014)

s’han pres en consideració.
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Fases de la

Fases de l’avaluació

Documents

Òrgan

Data emissió /

Localització per

tramitació del pla

ambiental

generats

responsable

publicació

a consulta

Per a l’aprovació

Incorporació consideracions de la resolució

Documents POUM (Maig 2016)

Ajuntament de

Ajuntament de

provisional del Pla

sobre la memòria ambiental del Pla de la DG de

ISA (Maig 2016)

Cabrils

Cabrils

2016

Polítiques Ambientals (30/7/2015), que atorga la

Memòria Ambiental (Maig 2016)

conformitat a la memòria ambiental del POUM
de Cabrils.
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3. ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
En data 30 de juny de 2010, el promotor del pla va presentar a l’òrgan ambiental un avanç de
l’instrument de planejament junt amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, a fi de
sol·licitar l’emissió del document de referència.
L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar contenia els apartats següents:
0. Objecte i context de l’informe ambiental preliminar
1. Objecte i objectius del pla
1.1 Objectius urbanístics
2. Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
2.1 Localització
2.2 Clima
2.3 Hidrologia
2.4 Geologia i geomorfología
2.5 Vegetació i usos del sòl
2.6 Poblament faunístic
2.7 Paisatge
2.8 Atmosfera
2.9 Àrees o elements d’interès
2.10 Espais d’interès connector i punts crítics.
2.11 Àrees de risc
2.12 Diagnosi. Síntesi
3. Objectius de protecció ambiental aplicables relacionats amb altres plans i programes
4. Criteris i objectius ambientals del pla
5. Anàlisi d’alternatives
6. Bibliografia i fonts consultades
Així, el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar s’ajusta a les determinacions
del punt d) de l’article 106.2, i de l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006).
Prenent com a base l’avanç del pla i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, l’òrgan
ambiental va emetre, amb data de 16 de novembre de 2010, el document de referència (DR)
que determina l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) i els criteris, objectius i
principis ambientals aplicables, i identifica les administracions públiques afectades i el públic
interessat. A continuació es resumeixen les determinacions principals del document de
referència.

17

POUM CABRILS
Document per aprovació provisional

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Taula 3. Taula de determinacions del Document de Referència.
DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 16/11/2010
DETERMINACIONS
Aspectes ambientalment rellevants del territori
Espai d’interès geològic

En la part est del terme municipal s’identifica l’espai d’interès
geològic corresponent a la geozona del Castell de Burriac (codi
334). Cal tenir en compte el diagnòstic i les recomanacions
efectuades en la fitxa descriptiva d’aquest espai, entre les
quals es destaca la necessitat de garantir la conservació
d’alguns afloraments en perill de desaparició per la ràpida
urbanització del municipi.

Inundabilitat

S’identifiquen zones potencialment inundables, segons criteris
geomorfològics de l’INUNCAT, associades als sistemes
hidrològics de la riera de Cabrils i el torrent d’en Roldós el Pla
director de pluvials del Maresme Sud indica l’existència de tres
punts crítics on la riera de Cabrils podria desbordar-se.

Zones potencialment inundables

Garantir el compliment de la directriu de preservació en front a
riscos d’inundació establerta en l’article 6 del RLU. En aquest
sentit, cal tenir en compte que la delimitació de zones
potencialment inundables segons criteris geomorfològics de
l’INUNCAT inclou diversos terrenys classificats actualment de
sòl urbà i urbanitzable, així com àrees d’ordenació i renovació
del teixit urbà contingudes en el plànol I.12 aportat, com són
les identificades amb els codis 3.1, 3.3 i 3.4, entre d’altres.

Qualitat atmosfèrica i acústica

Indicar les estacions que disposa la Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica en la Zona de Qualitat
de l’Aire a la qual pertany el municipi. Serà a partir de les
dades dels darrers 5 anys de totes aquestes estacions (no
només de les més properes al municipi), que es realitzarà la
valoració de la qualitat de l’aire de l’àmbit d’estudi.

Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables en l’àmbit del pla (legislació sectorial)
Pla especial espai natural

Pla territorial
Barcelona

metropolità

Els terrenys del municipi inclosos en l’espai d’interès natural de
la Conreria- Sant Mateu- Céllecs, els quals resten qualificats
majoritàriament pel Pla general vigent de zona forestal (clau
22) i sistema d’equipaments (clau 5-22) en sòl no urbanitzable,
i de sistema d’espais lliures (claus 4 i 6) en sòl urbà i sòl no
urbanitzable, és d’aplicació allò establert en el corresponent
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
de Tenir en compte les determinacions del PTMB, el qual delimita
els sòls no urbanitzables situats en la part nord i sud del terme
municipal com a espais de protecció especial, amb valor
connector, i espais de protecció preventiva respectivament.
Actualitzar l’ISA als efectes d’incloure la referència a
l’aprovació definitiva del PTMB.
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DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 16/11/2010
DETERMINACIONS
Avantprojecte de prolongació del Pel que fa a les infraestructures de mobilitat, es destaca
tramvia
l’avantprojecte de prolongació del tramvia, seguint el traçat del
camí dels sis pobles, el qual afectaria els sòls no urbanitzables
existents al sud-oest del municipi, una part dels quals ha estat
adquirida per l’INCASOL als efectes de localitzar una futura
estació, segons l’avanç de Pla. En aquest sentit, caldrà
completar l’ISA, incorporant la documentació disponible sobre
aquest avantprojecte.
Estratègia per al
Desenvolupament Sostenible de
Catalunya:

Prendre en consideració allò establert en l’Estratègia per al
Desenvolupament Sostenible de Catalunya, aprovada per
acord de Govern de 31 d’agost de 2010.

Prendre en consideració els acords, la normativa i els plans i
Pacte d’Alcaldes contra el canvi programes en matèria de canvi climàtic, de conformitat amb
l’informe emès per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de 25
climàtic
d’octubre de 2010. Recollir l’estudi i les mesures o accions
previstes en el PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible) de
Cabrils, així com les determinacions del Pla de l’Energia de
Catalunya 2006-2015.
Objectius i criteris ambientals. Proposta d’indicadors
Objectius i criteris ambientals i Revisar i ampliar els objectius i criteris ambientals de l’ISA
indicadors
d’acord l’apartat 4. a.3r. S’adoptaran els indicadors indicats.
Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa
Alternatives plantejades

En relació a les alternatives plantejades, confirmar o aclarir
quins escenaris considerats es corresponen a les alternatives
representades gràficament, i aprofundir en la descripció de les
seves característiques.
Considerar l’alternativa zero esmentada, la qual comporta la
no realització del Pla i, per tant, el manteniment del
planejament vigent.
Anàlisi dels efectes associats a les alternatives proposades
que incorpori la descripció i la valoració del grau de compliment
dels objectius i criteris ambientals establerts en el document de
referència per part de les alternatives estudiades.

Consideracions a les propostes plantejades en l’avanç de Pla

Alternativa 3

Desestimar l’alternativa 3 perquè no s’adiu a l’objectiu de
preservació de les àrees d’interès agrícola, atès que suposa un
grau d’ocupació significatiu de la principal zona de conreus del
municipi, amb continuïtat a Vilassar de Dalt. Part dels sòls
urbanitzables proposats en el marc d’aquesta alternativa resten
inclosos en zones potencialment inundables segons criteris
geomorfològics de l’INUNCAT.
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DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 16/11/2010
DETERMINACIONS
Esmenar les divergències entre la delimitació de l’espai
d’interès natural de la Conreria- Sant Mateu- Céllecs i
l’ordenació contemplada en la documentació gràfica
corresponent al planejament vigent, a l’alçada del carrer Verge
de Núria, on s’identifica una zona residencial compresa en
l’àmbit del PEIN i la XN2000.
Incorporar la delimitació definitiva de l’espai de la ConreriaSant Mateu- Céllecs establerta pel Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge corresponent, la qual incorpora
sòls classificats actualment de sòl no urbanitzable, però també
de sòl urbà, amb la qualificació de sistema d’espais lliures. En
l’àmbit del Pla especial és d’aplicació el règim del sòl no
urbanitzable, no admetent-se en els terrenys qualificats de
sistema d’espais lliures, aquells usos o transformacions que no
siguin congruents amb la seva naturalesa d’espai natural.
Als sectors PP 12 i PERI 2 i 4 previstos pel planejament
vigent, minimitzar l’edificació i les actuacions que afectin la
morfologia del relleu en els terrenys amb pendent elevat i
caràcter forestal preexistents, part dels quals es cataloguen
d’hàbitats d’interès comunitari, s’inclouen en espais d’interès
geològic i/o són drenats per cursos hidrogràfics. (figures pàgina
15 de l’informe)
Preservar la vegetació arbòria existent al nord del sector
PP 9, definint, sempre que sigui possible, una zona verda de
transició respecte l’àrea de possible conflicte per a la
connectivitat identificada per l’ISAP en el límit de terme
municipal.
Reconsiderar la previsió vigent Reconsiderar la previsió vigent d’equipaments a l’entorn
d’equipaments a l’entorn de la de la mútua metal·lúrgica (clau 5-22), a la capçalera del
mútua metal·lúrgica (clau 5-22),
torrent d’en Roldós, al nord de la zona esportiva municipal, i en
els sectors de ca l’Estrany i can Valls, o bé establir una
ordenació adequada dels mateixos que permeti minimitzar
l’edificació i altres actuacions que puguin afectar els terrenys
de pendent elevat i caràcter forestal preexistents, part dels
quals es cataloguen com a hàbitat d’interès comunitari.
Part dels terrenys situats a l’entorn de la mútua (clau 5-22) i a
la capçalera del torrent d’en Roldós s’inclouen en un espai
d’interès geològic, identificant-se també alguns cursos
hidrogràfics en aquests àmbits.
Considerar que la part nord de la zona esportiva municipal i
l’àrea d’equipaments de la mútua metal·lúrgica confronten i/o
incorporen espais de protecció especial reconeguts pel PTMB.
Sector PERI 5 vigent

En referència al sector PERI 5 vigent, el qual comprèn
terrenys estructurats en feixes, caldrà que l’ordenació
proposada garanteixi la màxima adaptació topogràfica de
l’edificació, així com la seva integració paisatgística, procurant
una correcta transició respecte el sòl no urbanitzable adjacent,
preferentment amb la delimitació de sistemes d’espais lliures o
espais lliures privats.
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DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 16/11/2010
DETERMINACIONS
Propostes de densificació i
creació de centralitats
complementàries a les
urbanitzacions

Garantir que les mateixes no comporten un major impacte
ambiental i paisatgístic respecte les previsions del planejament
vigent, atenent específicament als criteris de minimització de
l’edificació en terrenys de pendent elevat i de preservació de la
vegetació autòctona preexistent

Prolongació proposada del carrer Reconsiderar la prolongació proposada del carrer dels
dels Xiprers en sentit nord
Xiprers en sentit nord, atès que aquesta afecta terrenys de
pendent elevat i caràcter forestal, així com un espai d’interès
geològic i la xarxa hidrogràfica existent.
Prolongació
Mataró

de

l’avinguda

de Estudiar alternatives de traçat i de disseny (incloent l’alternativa
zero), amb la finalitat de minimitzar l’afectació del torrent d’en
Roldós

Reurbanització de la riera de Efectuar les actuacions relacionades amb criteris d’integració
Cabrils i de connexió dels seus ambiental i paisatgística. Promoure, la restauració de la
dos marges
vegetació de ribera de la xarxa hidrogràfica al seu pas per
àrees urbanes i urbanitzables, en els termes establerts en
l’article 2.24 de la normativa del PTMB.
Balanç de CO2 equivalent

Incorporar un balanç de CO2 equivalent originat pel Pla
(segons la Guia de càlcul d’emissions de GEH elaborada per
l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic). Es detallaran les
mesures específiques per compensar l’impacte del Pla en
relació amb les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
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4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA QUALITAT
4.1 VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA FORMAL
L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) s’estructura de la manera següent:
0.

Objecte i context de l’informe ambiental

1.

Objecte i objectius del Pla

1.1

Objectius urbanístics

2.

Descripció dels aspectes ambientalment rellevants

2.1

Localització

2.2

Clima

2.3

Hidrologia

2.4

Geologia i geomorfología

2.5

Vegetació i usos del sòl

2.6

Poblament faunístic

2.7

Paisatge

2.8

Qualitat de l’aire
2.8.3 Balanç de CO2 i mesures específiques per compensar l’impacte del Pla en relació
amb les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

2.9

Qualitat acústica

2.10

Contaminació lumínica

2.11

Àrees o elements d’interès

2.12

Espais d’interès connector i punts crítics.

2.13

Àrees de risc

2.14

Diagnosi. Síntesi

3.

Objectius de protecció ambiental aplicables relacionats amb altres plans i programes

4.

Criteris i objectius ambientals del pla justificació de l’alternativa d’ordenació proposada

4.1

Descripció de les alternatives considerades

5.

Descripció ambiental del pla

5.1

Repercussions significatives sobre el medi ambient

5.2

Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació

5.3

Mesures previstes per tal de prevenir, reduir i compensar els efectes.

6.

Identificació i avaluació dels probables efectes significatius

7.

Avaluació global.

7.1

Verificació i justificació

7.2

Avaluació global del Pla

7.3

Seguiment ambiental del Pla serà l’Ajuntament de Cabrils i càlcul d’indicadors

ambientals.
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Incorporació determinacions del document de referència i administracions públiques

afectades
8.1

Consideració de les aportacions dels informes de administracions afectades sobre la

versió de POUM (Avanç de Pla)
8.2

Consideració de les aportacions dels informes de administracions afectades sobre la

versió de POUM (Aprovació inicial 18 d’abril de 2013)
9.

Síntesi

10.

Bibliografia i fonts consultades

Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que estableix la normativa (article 70 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme).

4.2.

VALORACIÓ

DEL CONTINGUT

DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT

AMBIENTAL
Aquest apartat avalua la incorporació de les determinacions del document de referència (DR),
l’abast de l’informe quant a continguts i la valoració de la informació emprada.

4.2.1. INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
A la següent taula es detalla quines són les determinacions del document de referència (DR) i
com han estat incorporades en l’ISA (taula exposada en l’aparat 8.1 de la versió de l’ISA, març
2014, presentat per a la segona aprovació inicial).

23

POUM CABRILS
Document per aprovació provisional

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Taula 4. Incorporació de les determinacions del document de referència. Fase d’aprovació
inicial. Primera aprovació inicial.

FASE D’APROVACIÓ INICIAL. Primera aprovació inicial Ple de l’Ajuntament de 18/04/2013
INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA.
ÒRGAN AMBIENTAL 16/11/2010

DETERMINACIONS DOCUMENT DE REFERÈNCIA

Incorporació en el pla

Aspectes ambientalment rellevants del territori
- Espai d’interès geològic. En la part est del terme municipal
s’identifica l’espai d’interès geològic corresponent a la
geozona del Castell de Burriac (codi 334). Cal tenir en compte
el diagnòstic i les recomanacions efectuades en la fitxa
descriptiva d’aquest espai, entre les quals es destaca la
necessitat de garantir la conservació d’alguns afloraments en
perill de desaparició per la ràpida urbanització del municipi.

El POUM no proposa nous creixements ni sòl
urbanitzable en aquest àmbit. L’espai d’interès
ecològic identificat al municipi s’inclou en sòl no
urbanitzable i també en sòl urbà.

Inundabilitat.
S’identifiquen
zones
potencialment S’han incorporat al sistema hidrològic (clau H),
inundables, segons criteris geomorfològics de l’INUNCAT, excepte en els llocs on la classificació ja era
associades als sistemes hidrològics de la riera de Cabrils i el anteriorment sòl urbà.
torrent d’en Roldós el Pla director de pluvials del Maresme
Sud indica l’existència de tres punts crítics on la riera de
Cabrils podria desbordar-se.
- Garantir el compliment de la directriu de preservació en front
a riscos d’inundació establerta en l’article 6 del RLU. En
aquest sentit, cal tenir en compte que la delimitació de zones
potencialment inundables segons criteris geomorfològics de
l’INUNCAT inclou diversos terrenys classificats actualment de
sòl urbà i urbanitzable, així com àrees d’ordenació i renovació
del teixit urbà contingudes en el plànol I.12 aportat, com són
les identificades amb els codis 3.1, 3.3 i 3.4, entre d’altres.

Efectivament inclou diversos sòls classificats
com a sòl urbà i urbanitzable i caldrà complir la
directriu de preservació en els plans derivats o
projectes concrets en cada cas.

- Qualitat atmosfèrica i acústica: Indicar les estacions que
disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica en la Zona de Qualitat de l’Aire a la qual pertany
el municipi. Serà a partir de les dades dels darrers 5 anys de
totes aquestes estacions (no només de les més properes al
municipi), que es realitzarà la valoració de la qualitat de l’aire
de l’àmbit d’estudi.
Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables en l’àmbit del pla (legislació sectorial)
- Pla especial espai natural. Els terrenys del municipi
inclosos en l’espai d’interès natural de la Conreria- Sant
Mateu- Céllecs, els quals resten qualificats majoritàriament
pel Pla general vigent de zona forestal (clau 22) i sistema
d’equipaments (clau 5-22) en sòl no urbanitzable, i de sistema
d’espais lliures (claus 4 i 6) en sòl urbà i sòl no urbanitzable,
és d’aplicació allò establert en el corresponent Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge.

El POUM qualifica l’àmbit de l’espai d’interès
natural de zona de Protecció espais d’interès
natural (clau N3) a l’art. 248, punt 3. I
d’equipament sanitari-assistencial (clauSE2).
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Incorporació en el pla

- Pla territorial metropolità de Barcelona: Cal tenir en El POUM recull les determinacions del PTMB i
compte les determinacions del PTMB, aprovat definitivament qualifica aquests àmbits de sòl no urbanitzable.
en data 20 d’abril de 2010, el qual delimita els sòls no
urbanitzables situats en la part nord i sud del terme municipal
com a espais de protecció especial, amb valor connector, i
S’actualitza l’ISA en aquest sentit.
espais de protecció preventiva respectivament.
- Caldrà actualitzar l’ISA als efectes d’incloure la referència a
l’aprovació definitiva del PTMB.
- Avantprojecte de prolongació del tramvia: Pel que fa a
les infraestructures de mobilitat, es destaca l’avantprojecte de
prolongació del tramvia, seguint el traçat del camí dels sis
pobles, el qual afectaria els sòls no urbanitzables existents al
sud-oest del municipi, una part dels quals ha estat adquirida
per l’INCASOL als efectes de localitzar una futura estació,
segons l’avanç de Pla. En aquest sentit, caldrà completar
l’ISA, incorporant la documentació disponible sobre aquest
avantprojecte.

Consultades les diferents administracions, no
s’ha obtingut cap informació confirmada
respecte a l’avantprojecte de prolongació del
tramvia. El POUM no contempla aquest
avantprojecte per manca d’informació que el
justifiqui.

- Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya: caldrà prendre en consideració allò establert en
l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya,
aprovada per acord de Govern de 31 d’agost de 2010.

Veure
taula
d’incorporació
de
les
determinacions de l’informe de la Direcció
General De Polítiques Ambientals I Sostenibilitat
(25/10/2010)

Garantir el compliment, d’altres normatives ambientals

Veure
taula
d’incorporació
de
les
determinacions
de
l’informe
de
la
Direcció
- Pacte d’Alcaldes contra el canvi climàtic. Prendre en
consideració els acords, la normativa i els plans i programes General De Polítiques Ambientals I Sostenibilitat
en matèria de canvi climàtic, de conformitat amb l’informe (25/10/2010)
emès per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de 25
d’octubre de 2010. Recollir l’estudi i les mesures o accions
previstes en el PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible)
de Cabrils, així com les determinacions del Pla de l’Energia
de Catalunya 2006-2015.
Objectius i criteris ambientals. Proposta d’indicadors
- Es revisaran i ampliaran els objectius i criteris ambientals Es revisen i amplien a l’apartat 4 de l’ISA.
de l’ISA d’acord l’apartat 4. a.3r.
Es recullen els indicadors a l’apartat 8.3 de
- S’adoptaran els indicadors indicats.
l’ISA.

Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa
- En relació a les alternatives plantejades, cal confirmar o
aclarir quins escenaris considerats es corresponen a les
alternatives representades gràficament, i aprofundir en la
descripció de les seves característiques.

A l’apartat 5 de l’ISA es fa de nou la descripció i
l’anàlisi de les alternatives plantejades i es
considera el planejament vigent com alternativa
zero.

- Cal considerar l’alternativa zero esmentada, la qual
comporta la no realització del Pla i, per tant, el manteniment
del planejament vigent.
- Cal un anàlisi ambiental dels efectes associats a les A l’apartat 5 de l’ISA es fa de nou la descripció i
alternatives proposades que incorpori la descripció i la l’anàlisi de les alternatives plantejades i es
valoració del grau de compliment dels objectius i criteris
considera el planejament vigent com alternativa
ambientals establerts en el document de referència per part zero.
de les alternatives estudiades.
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Incorporació en el pla

Consideracions a les propostes plantejades en l’avanç de Pla
- Desestimar l’alternativa 3 perquè no s’adiu a l’objectiu de
preservació de les àrees d’interès agrícola, atès que suposa
un grau d’ocupació significatiu de la principal zona de conreus
del municipi, amb continuïtat a Vilassar de Dalt. Part dels
sòls urbanitzables proposats en el marc d’aquesta alternativa
resten inclosos en zones potencialment inundables segons
criteris geomorfològics de l’INUNCAT.

Es desestima parcialment la delimitació de nou
sòl urbanitzable grafiat a l’IAP (alternativa 3) de
manera que es desqualifica l’àmbit nord (PERI
5, segons planejament vigent), es manté com a
SNU una important superfície i la resta es
proposa nou sòl urbanitzable delimitat (SUD-2).

- Esmenar les divergències entre la delimitació de l’espai S’esmenen les divergències
observades i
d’interès natural de la Conreria- Sant Mateu- Céllecs i s’incorpora la delimitació definitiva de l’espai
l’ordenació contemplada en la documentació gràfica natural.
corresponent al planejament vigent, a l’alçada del carrer
Verge de Núria, on s’identifica una zona residencial compresa
en l’àmbit del PEIN i la XN2000.
-Incorporar la delimitació definitiva de l’espai de la
Conreria- Sant Mateu- Céllecs establerta pel Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge corresponent, la qual
incorpora sòls classificats actualment de sòl no urbanitzable,
però també de sòl urbà, amb la qualificació de sistema
d’espais lliures. En l’àmbit del Pla especial és d’aplicació el
règim del sòl no urbanitzable, no admetent-se en els terrenys
qualificats de sistema d’espais lliures, aquells usos o
transformacions que no siguin congruents amb la seva
naturalesa d’espai natural.
-Als sectors PP 12 i PERI 2 i 4 previstos pel planejament
vigent, caldrà minimitzar l’edificació i les actuacions que
afectin la morfologia del relleu en els terrenys amb pendent
elevat i caràcter forestal preexistents, part dels quals es
cataloguen d’hàbitats d’interès comunitari, s’inclouen en
espais d’interès geològic i/o són drenats per cursos
hidrogràfics. (figures pàgina 15 de l’informe)

Veure fitxes gràfiques i numèriques dels sectors
PP 12 (ara SUD-1 Can Cama), el PERI 2(ara
PMU-4 El Castell) i PERI 4(ara PAU-5 Can
Cucut) i normativa reguladora de les cases en
pendent (articles 152.4, 159.6 i 197).

-Caldrà preservar la vegetació arbòria existent al nord del
sector PP 9, definint, sempre que sigui possible, una zona
verda de transició respecte l’àrea de possible conflicte per a
la connectivitat identificada per l’ISAP en el límit de terme
municipal.

A l’ISA a l’anàlisi de les possibles afeccions del
sector nord (al POUM sector SND Els Marges),
es recull aquesta recomanació i es proposa com
a mesura redefinir els espais lliures del sector
de manera que incloguin aquesta taca de
vegetació arbòria.

Respecte al sector El Castell el POUM
desqualifica aproximadament unes 5 ha de
terrenys, que han passat a sòl no urbanitzable.
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- Reconsiderar la previsió vigent d’equipaments a l’entorn
de la mútua metal·lúrgica (clau 5-22), a la capçalera del
torrent d’en Roldós, al nord de la zona esportiva municipal, i
en els sectors de ca l’Estrany i can Valls, o bé establir una
ordenació adequada dels mateixos que permeti minimitzar
l’edificació i altres actuacions que puguin afectar els terrenys
de pendent elevat i caràcter forestal preexistents, part dels
quals es cataloguen com a hàbitat d’interès comunitari.

La Mútua s’ha delimitat més estrictament i està
inclosa al PEIN, per tant qualsevol intervenció
subjecte restarà subjecte a la regulació del Pla
especial de l’espai natural de la Conreria-Sant
Mateu-Céllecs.
Els plànols d’ordenació i les claus del SNU es
corresponen amb les del PTMB.

- Part dels terrenys situats a l’entorn de la mútua (clau 5-22) i
a la capçalera del torrent d’en Roldós s’inclouen en un espai
d’interès geològic, identificant-se també alguns cursos Els altres equipaments tenen ara una regulació
específica (veure normes art 106-110 i els
hidrogràfics en aquests àmbits.
corresponents a la forma d’ordenació que
- Considerar que la part nord de la zona esportiva municipal i
correspongui a cada equipament: alineació de
l’àrea d’equipaments de la mútua metal·lúrgica confronten i/o
vial, aïllada o volumètrica específica).
incorporen espais de protecció especial reconeguts pel
PTMB.
- En referència al sector PERI 5 vigent, el qual comprèn El POUM desclassifica el PERI5 i qualifica
terrenys estructurats en feixes, caldrà que l’ordenació aquests terrenys de sòl no urbanitzable.
proposada garanteixi la màxima adaptació topogràfica de
l’edificació, així com la seva integració paisatgística, procurant
una correcta transició respecte el sòl no urbanitzable
adjacent, preferentment amb la delimitació de sistemes
d’espais lliures o espais lliures privats.
- Pel que fa a les propostes de densificació i creació de Els sectors residencials del POUM amb major
centralitats complementàries a les urbanitzacions, caldrà incidència paisatgística corresponen als sectors
garantir que les mateixes no comporten un major impacte previstos en el planejament vigent.
ambiental i paisatgístic respecte les previsions del
planejament vigent, atenent específicament als criteris de
minimització de l’edificació en terrenys de pendent elevat i de
preservació de la vegetació autòctona preexistent
- Caldrà reconsiderar la prolongació proposada del carrer
dels Xiprers en sentit nord, atès que aquesta afecta
terrenys de pendent elevat i caràcter forestal, així com un
espai d’interès geològic i la xarxa hidrogràfica existent.
- Quant a la possible prolongació de l’avinguda de Mataró,
caldrà estudiar alternatives de traçat i de disseny (incloent
l’alternativa zero), amb la finalitat de minimitzar l’afectació del
torrent d’en Roldós.
- Caldrà que les actuacions de reurbanització de la riera de Es recollirà a les Normes.
Cabrils i de connexió dels seus dos marges s’efectuïn amb
criteris d’integració ambiental i paisatgística.
Caldrà
promoure, la restauració de la vegetació de ribera de la xarxa
hidrogràfica al seu pas per àrees urbanes i urbanitzables, en
els termes establerts en l’article 2.24 de la normativa del
PTMB.
- Incorporar un balanç de CO2 equivalent originat pel Pla L’ISA no incorpora un balanç de CO2 equivalent.
(segons la Guia de càlcul d’emissions de GEH elaborada per Resta pendent de conèixer i recollir les accions
l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic). Es detallaran les del PAES.
mesures específiques per compensar l’impacte del Pla en
relació amb les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
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4.2.2 Valoració de la informació emprada
Per l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base
actualitzada, procedent de les següents fonts:
-

Ajuntament de Cabrils

-

Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya

-

Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Tanmateix, el promotor ha contractat la realització dels següents estudis de detall en motiu
d’aquest pla, fet que ha permès ampliar la informació disponible per a l’avaluació ambiental del
Pla:
-

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Cabrils. Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, S.L. Març 2011

-

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Cabrils. Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, S.L. Octubre 2014.

-

Estudi per a la identificació de riscos geològics a Cabrils (Maresme), gener 2015 elaborat
per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

4.3 SINTESI DE L’AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

4.3.1 Avaluació general d’alternatives
A continuació es fa una síntesi de l’avaluació general de les alternatives d’ordenació
plantejades durant el desenvolupament del POUM, amb major incidència en el sòl no
urbanitzable centrant-nos en l’alternativa 0 (planejament vigent), l’alternativa 3 (primera
aprovació inicial), l’alternativa 4 (segona aprovació inicial) i l’alternativa d’ordenació adoptada
(proposta POUM octubre 2014).

Planejament vigent. Alternativa 0.
Pla General d’Ordenació Urbana de Cabrils, aprovat definitivament el 18 de juliol de 1990 (DOG
núm.1370 de 21 de novembre de 1990) i text refós que incorpora els plans parcials i especials
aprovats al llarg dels anys anteriors aprovat definitivament per la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona amb data de 15 de desembre de 1999 (DOG 09.02.2000).
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D’acord amb el planejament vigent:
PGO
Qualificació
SU

Superfície ha

Sòl urbà

SUR

Sòl urbanitzable

%
311,92

44,75

52,34

7,51

SNU Sòl no urbanitzable

332,81

47,74

Total

697,08

100,00

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

El potencial romanent total de Cabrils, segons les previsions del planejament urbanístic vigent,
es concreten en uns 636 habitatges, comptabilitzant tant el sòl urbà (unitats d’actuació i sectors
de planejament especial, amb o sense pla especial aprovat) com el sòl urbanitzable (amb o
sense pla parcial urbanístic aprovat). I preveu els sectors
Els sectors de sòl pendent de desenvolupar en sòl urbanitzable segons el PGOU són:
-

Sector La Baileta-can Xinxa i sector Pol. Industrial Els Garrofers: 4.319,32 m2st
d’ús industrial en continuïtat amb el sòl industrial existent i actiu.

-

Masia Blanca: PERI Masia Blanca, sector residencial de 1,56ha amb una densitat de
3,7 hab/ha.

-

El Castell: sector residencial de 7,38ha segons el PGO amb una previsió de 53
habitatges.

-

Can Cama: sector de 1,71 ha d’ús residencial i industrial.

-

Els Marges: El PP9 Els Marges, sector urbanitzable residencial de 2, 87 ha amb una
densitat de 8 hab/ha.

-

Equipament Mutual Midat Cyclops (antiga Mútua Metal·lúrgica): Qualificat pel PGO

com a equipament privat de 57,74 ha.
Alternativa 3 ( Primera aprovació inicial 18/04/2013 )
L’alternativa 3 respecte a l’alternativa 0:

-

Sector La Baileta-Can Xinxa (PMU-4): manté com a sòl industrial el sector La BailetaCan Xinxa (PMU-4), sòl urbanitzable programat pel PGO.

-

Masia Blanca: desclassifica el sector PERI 5 Masia Blanca.

-

El Castell: El PMU-4 El Castell desqualificac aproximadament unes 5 hectàrees de
terreny del sector El Castell previst en el planejament vigent, que passa a sòl no
urbanitzable.

-

SUD-1 Can Cama: proposa un nou sector SUD-1 Can Cama residencial (abans PP7
Can Cama)

-

SUD-2: proposa en el límit sud del municipi, aprofitant l’existència de l’IRTA, un nou sector SUD2 de 15,13 ha, a fi i efecte de facilitar la localització d’activitats i empreses associades o
relacionades amb l’àmbit agroalimentari.

-

SUD-3: proposa un nou sector SUD-3 discontinu com a parc empresarial.
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SND Els Marges: manté l’àmbit i l’ús residencial del PP9 Els Marges (PGO vigent), que
segons la proposta del POUM passa a Sòl urbanitzable no delimitat (sector SND Els
Marges segons POUM).

-

Equipament Mutual Midat Cyclops (antiga Mútua Metal·lúrgica): L’alternativa

qualifica aquest àmbit com a sòl no urbanitzable i manté com a equipament privat els
àmbits de l’antiga Mútua Metal·lúrgica edificats amb una superfície resultant de 5,9 ha
en lloc de les 57,74ha previstes al PGO.
Alternativa 4 ( Segona aprovació inicial 27/03/2014)
En fase de revisió de segona aprovació inicial el POUM planteja l’alternativa 4. Aquesta suposa
els següents canvis respecte a l’alternativa 3:
-

SUD-1 Can Cama: redueix la seva superfície de 25.750 m2 a 17.233 m2 passant de 57
habitatges a 21 com a sector continu.

-

SUD-2: Pel que fa a la proposta d’aquest sector discontinu, en el límit sud del municipi,
aprofitant l’existència de les instal·lacions de l’IRTA a fi i efecte de facilitar la localització
d’activitats i empreses associades o relacionades amb el sector agroalimentari, es
revisa el seu àmbit i es prenen en consideració diverses al·legacions presentades en
fase de primera aprovació inicial. Així doncs, l’àmbit del sector SUD-2 amb una
superfície de 12,27ha, respecte a l’alternativa 3, redueix la seva superfície i en modifica
els límits incloent els terrenys on actualment es localitza l’activitat d’una planta de
compostatge vegetal.

Amb l’alternativa 4 els sectors SUD-2 i SUD-3 que l’alternativa 3 plantejava discontinus i
vinculats a l’obtenció de sòl per a nous equipaments comunitaris com ara l’ampliació de la zona
les escoles i l’institut, sobre la riera de Cabrils, en el sector de can Badia es reconsideren i no
es vinculen a l’obtenció de sòl per a nous equipaments.

Alternativa adoptada. Proposta POUM 2016.
L’alternativa d’ordenació adoptada que es presenta per a la seva aprovació provisional és
l’alternativa POUM 2016, amb alguns ajustaments resultat de les consultes de la segona
aprovació inicial:
-

L’alternativa d’ordenació adoptada, tal i com es detalla a l’apartat següent de la
memòria (apartat 5. Avaluació del resultat de les consultes realitzades i el seu grau de
compliment), incorpora les prescripcions sol·licitades per les administracions afectades
i l’òrgan ambiental.

-

Pel que fa al sector SUD-2 al marge dret de la riera de Cabrils es minimitza i es
classifica com a sòl urbanitzable no delimitat (ara SND-2 Parc Empresarial).Respecte a
la delimitació de l’alternativa 4 (2a. aprovació inicial), l’opció adoptada modifica i adapta
la delimitació d’aquest sector de manera que inclou les instal·lacions actuals de l’Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), els sòls que ocupa actualment la
planta de compostatge vegetal i sòls agrícoles. Actualment l’IRTA disposa d’hivernacles
i parcel·les a l’aire lliure, laboratoris, despatxos, etc. i ocupa una superfície total de
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62.035m2 (6,2ha) dels quals 4.503m2 (0,4ha) estan edificats. I la planta de
compostatge vegetal ocupa al voltant d’unes 2 ha (segons superfície ortofotomapa
ICC).
Els terrenys agrícoles situats als voltant de la Masia Blanca-Can Badia resten com a sòl
no urbanitzable.

SÒL URBANITZABLE . PROPOSTA POUM. Maig 2016
Sector

Superfície

Ús

Habitatges

SUD-1. Can Cama

1,72 ha

Residencial

21

SUD-2. Parc empresarial

2,33 ha

Activitats econòmiques

---

SND. Parc empresarial

12,27ha

Activitats econòmiques

---

Alternativa 4. Sector SUD-2. Font: POUM Cabrils. (Segona aprovació inicial 27/03/2014)
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Alternativa Aprovació provisional. Octubre 2014Sector SUD-2. Font: Plànol O2. Classificació del sòl.

Proposta adoptada, POUM, novembre 2016. Sector SUD-2. Font: Plànol O2. Classificació del sòl.
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Àmbit sector SUD-2. Font: Ortofotomapa ICC.

Alternativa 0. PGO Cabrils (Planejament vigent)
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Alternativa 3. Font: POUM Cabrils (Primera aprovació inicial 18/04/2013)
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Alternativa 4. Font: POUM Cabrils. (Segona aprovació inicial 27/03/2014)

Alternativa adoptada. Font: POUM Cabrils per a l’aprovació provisional octubre 2014.
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Alternativa adoptada. Proposta POUM ( Maig 2016)
I finalment, després de la segona aprovació inicial la versió del POUM que es presenta per a
l’aprovació provisional (POUM, 2016), i en relació a l’alternativa 4 replanteja els següents
següents sectors i àmbits:
-SUD-1. Can Cama, amb una superfície de 17.233 m2 i 25 habitatges
-SUD-2. Parc empresarial (abans SUD-3. Parc empresarial-2)
I en sòl urbanitzable no delimitat proposa altres dos àmbits:
-SND. Els Marges
-SND. Parc empresarial (abans Parc empresarial-1)

SÒL URBANITZABLE . PROPOSTA POUM, maig 2016
Superfície

Ús

Habitatges

SUD-1. Can Cama

17.233 m2

Residencial

25

SUD-2. Parc empresarial

23.322 m2

Activitats econòmiques

---

SND Els Marges

27.597 m2

Residencial aïllada

40

SND Parc empresarial

122.658 m2

Activitats econòmiques

---

Proposta POUM, maig 2016. sòls urbanitzables sector sud-oest del terme municipal. Font: POUM Cabrils.
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Plànol O2. Classificació del sòl. Font: POUM Cabrils, novembre 2016.

Plànol O3. Qualificacions en sòl no urbanitzable. Font: POUM Cabrils, novembre 2016.
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4.3.2 Avaluació de l’alternativa adoptada
POUM, maig 2016
La següent taula presenta les superfícies de sòl corresponents als règims de sòl urbà,
urbanitzable i no urbanitzable, d’acord amb la classificació proposada pel Pla.
Planejament vigent 1999
Qualificació
Sòl urbà
Sòl urbanitzable delimitat

POUM 2016

Superfície ha

%

Superfície ha

%

311,92

44,75

350,13

50,23

52,34

7,51

4,05

0,58

16,15

2,32

326,75

46,87

Sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable

332,81

Total

697,08

47,74

697,08

Classificació del sòl. Superfícies totals (PGOU 1999 i POUM 2014). Font: Quadre 2. Memòria de
l’Ordenació. Octubre 2014.

Tal com es pot veure, el POUM classifica en sòl urbà un total de 350,13 ha. (equivalents a un
50,23% de la superfície municipal total), el que representa un lleuger augment respecte de les
311,92 ha (44,75%) actualment classificades com a sòl urbà. Aquest augment és degut a la
incorporació al sòl urbà d’un cert nombre d’anteriors sectors de sòl urbanitzable que ja han
completat la seva urbanització.
La superfície de sòl classificada com a sòl urbanitzable, en canvi, disminueix notablement. El
Pla classifica un total de 20,20 ha (un 2,90% del sòl municipal), d’aquests 4,05 ha (0,58%) com
a sòl urbanitzable delimitat, més altres 16,15 ha (2,32%) com a sòl urbanitzable no delimitat, a
comparar amb les 52,34 ha (un 7,51%) de sòl urbanitzable de l’anterior Pla de l’any 1999. Tot i
la possible existència de diferències de medició entre els dos plans, aquesta disminució és
deguda al pas a sòl urbà d’un nombre de sectors que, tal com ja abans s’ha indicat, apareixen
ara com a sòl urbà.
Dos dels quatre sectors delimitats com a sòl urbanitzable: can Cama, en sòl urbanitzable
delimitat, i els Marges, en sòl urbanitzable no delimitat, provenen de l’anterior planejament,
encara que s’hagin modificat les delimitacions, els usos o les densitats.
La superfície de sòl no urbanitzable, tot i que ha minvat lleugerament, disminuint en un total de
6,06 ha (de 332,81 ha segons PGO vigent a 326,74 ha segons proposta POUM, 2016), es
manté en un 46,87% de la superfície total municipal, tot i que ara amb un major nivell de
protecció, per efecte del planejament territorial, que queda incorporat al present POUM.
Pel que fa a les qualificacions urbanístiques proposades per al sòl no urbanitzable, quina
superfície total és de 326,75ha, aquesta es reparteix entre 20,24 ha de sòl agrícola (clau N1);
22,19 ha de sòl forestal (clau N2); 5,97 ha de sòl per protecció d’infraestructures (clau N3) i
260,58 ha de sòl de protecció de sistemes naturals (clau N4) que correspon a l’àmbit de l’espai
d’Interès Natural (EIN) i Xarxa Natura 2000 que afegeix 114,35 ha a les
fent un total de

150,47 ha existents,

264,82 ha (segons DECRET 150/2013, de 9 d'abril, pel qual s’aprova la
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modificació del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de
desembre, en relació amb l’espai de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs.

Clau

Nom

N1

Agrícola

20,24

6,19%

N2

Forestal

22,19

6,79%

N3

Protecció d'infraestructures

5,97

1,83%

N4

Protecció sistemes naturals

260,58

79,75%

Total zones

308,98

94,56%

SX

Sistema viari

6,30

1,93%

SH

Sistema hidràulic

5,83

1,78%

SE

Sistema d'equipaments

5,48

1,68%

ST

Sistema de serveis tècnics i ambientals

0,15

0,05%

Total sistemes
TOTAL

SNU (ha)

%

17,76

5,44%

326,75

100,00%

Superfícies totals de zones i sistemes en sòl no urbanitzable (Font: Quadre 3. Memòria de l’Ordenació.
Maig 2016. Elaboració pròpia segons superficiació sobre la cartografia ICC.)

A continuació és fa una breu avaluació de l’alternativa adoptada respecte als criteris i els
objectius ambientals plantejats:

-

Pel que fa a l’objectiu ambiental d’evitar l’ocupació innecessària de sòl i controlar la
pressió urbanística, tot minimitzant el consum d’aquest recurs i racionalitzant el seu ús,
d’acord amb un model globalment eficient i adequat a la capacitat d’acollida del territori,
el POUM principalment manté els potencials romanents derivats del planejament
urbanístic aprovat, majoritàriament en sòl urbà consolidat i densifica el teixit urbà amb
tipologies plurifamiliars computant les reserves d’habitatges amb protecció oficial o
dotacional.

-

Assoleix els objectius d’ordenar adequadament de la globalitat del sòl no urbanitzable,
preservant els espais i elements de valor rellevant del territori, i aquells terrenys
susceptibles d’incorporar-se en el PEIN. Durant els treballs de desenvolupament del
POUM, la Generalitat de Catalunya ha aprovat la modificació del Pla d’espais d’interès
natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació amb l’espai
de la Conreria - Sant Mateu – Céllecs, de manera que s’amplia la seva superfície al
terme de Cabrils (així com a la resta de municipis integrants del parc), segons DECRET
150/2013, de 9 d'abril de 14 de desembre.
Els terrenys del terme de Cabrils inclosos a l’àmbit del Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs i de l’espai de la
xarxa Natura 2000 es qualifiquen com a Zona de Protecció d’Espais Naturals (Clau
N4) i de sistemes (equipaments, etc.). I on serà d’aplicació allò establert en el
corresponent Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de
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referència, en l’espai del PEIN i la xarxa Natura 2000 serà d’aplicació allò establert
en la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, el Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, el Decret 150/2013
esmentat, i l’Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de
llocs d’importància comunitària (LIC).
-

Pel que fa a preservar espais d’interès agrícola, l’extensió del sector SUD 2 al marge
dret de la riera de Cabrils es minimitza i es classifica com a sòl urbanitzable no
delimitat.

-

Respecte a l’objectiu de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al
20%, evitant així l’ocupació innecessària de sòl i el control de la pressió urbanística, tot
minimitzant el consum del sòl, d’acord amb un model més adequat a la capacitat
d’acollida del territori, el POUM ha proposat la desqualificació d’aproximadament unes
5 hectàrees de terreny del sector El Castell ja previst en el planejament vigent. Amb
aquesta proposta del POUM, passaran a ser sòl no urbanitzable uns terrenys amb una
coberta predominantment forestal d’alzinar amb pins localitzada en un terrenys de
pendent elevada i que travessa longitudinalment el torrent Roig. Aquest àmbit forestals
és també una zona d’interès forestal i paisatgístic.

-

En referència a espais i elements d’interès geològic, l’espai d’interès geològic
corresponent a la geozona del Castell de Burriac, actualment en el terme municipal de
Cabrils es localitza en una zona urbanitzada. Resta encara algun aflorament en
continuïtat amb la trama urbana de la urbanització, a l’alçada del carrer de la Vinya,
localitzat en un superfície de 5.586 m2 que el Pla qualifica de sistema d’espais lliures
en sòl no urbanitzable. La resta de l’espai es qualifica de sòl no urbanitzable de
protecció d’espais naturals (Clau N4a). La normativa del Pla introdueix la prescripció
que els elements singulars d’interès geològic que puguin quedar inclosos en àmbits
d’un desenvolupament urbanístic han de ser objecte d’una consideració especial que
ha de garantir la seva conservació, integritat, funcionalitat ambiental i, si és el cas, el
manteniment del seu valor com a referència visual. La relació de béns protegits de les
normes del Pla i el plànol O5. Catàleg de béns protegits i construccions en SNU,
inclouen aquests afloraments, així com els elements d’interès geològic de l’Inventari del
Patrimoni cultural i natural de Cabrils Pedra de l’Elefant, la Torre Rocallosa, la Cova de
les Encantades o l’abric del Bon Repòs

-

I respecte als sòls de l’antiga mútua metal·lúrgica on avui hi ha una qualificació
d’equipament amb una superfície molt important i cal adaptar d’acord amb la seva
ubicació en el PEIN i la legislació actual, el POUM ajusta la delimitació del sistema
d’equipaments a la realitat ocupada per les instal·lacions de la Mútua (edifici i
instal·lacions esportives) i sotmet la seva regulació a l’establerta pel PEIN. Tot i així el
Pla manté l’ús hoteler en aquest sector tot i que està prohibit dins l’àmbit del Parc. El
Pla a la fitxa del Catàleg de Construccions en sòl no urbanitzable corresponents a Sant
Genís i la Mútua ha introduït la subjecció d’aquest ús al Pla especial de l’EIN, si bé
l’Ajuntament de Cabrils estima necessari mantenir l’ús hoteler en l’antiga mútua.
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La normativa preveu mesures d’adaptació topogràfica, però no incorpora paràmetres
reductors de l’ocupació de la parcel·la per les noves edificacions a partir d’un desnivell
superior al 20%.

-

Respecte al cicle de l’aigua,

segons les dades que es disposen, pel que fa a la

disponibilitat dels recursos hídrics, les instal·lacions existents (captacions que porten
l’aigua als diversos dipòsits existents)

permeten assegurar el subministra d’aigua

potable al municipi, incloses les ampliacions previstes en el planejament urbanístic. Tot
i així el municipi té pendent ser més racional i eficients en el consum d’aigua, tant pel
que fa a la seva minimització del seu ús com a la seva reutilització. Els projectes de
nou edificis (habitatges unifamiliars, habitatges plurifamiliars, hotels, equipaments
municipals i edificis d’usos diversos) és una bona oportunitat per a implementar
sistemes i mesures d’estalvi d’aigua.
-

Respecte a la disponibilitat de recursos energètics, segons la memòria d’ordenació Les
instal·lacions existents asseguren el servei als nuclis urbans i a les ampliacions
previstes, excepte per les referides a les noves extensions urbanes en sòl urbanitzable.
En concret els nous parcs empresarials, que hauran de ser objecte d’anàlisi detallat en
el moment de la redacció dels corresponents plans parcials. En tot cas, les necessitats
addicionals, connexions, extensions de la xarxa o millora de la mateixa que el
desenvolupament dels sectors de planejament derivat previst en sòl urbà no consolidat
(Plans de millora urbana dels sectors PMU-1, PMU-2 i PMU3) i en sòl urbanitzable
delimitat i no delimitat (Plans parcials dels sectors SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SND Els
Marges) puguin comportar, hauran de ser resoltes pel respectiu sector.

-

El planejament derivat dels sectors afectats per torrents haurà d’incorporar un estudi
d’inundabilitat d’acord amb els criteris de l’ACA i adoptar les mesures necessàries per
reduir el risc d’inundació.

-

El Pla incorpora al text normatiu les determinacions del

Document de referència

relacionades amb les actuacions sobre els espais fluvials, la regulació del sistema
hidrològic, l’abastament i el sanejament, així com a la prevenció dels riscos hidrològics.
-

Els objectius relatius a la protecció del paisatge i el patrimoni, s’assoleixen amb la
proposta del Catàleg de béns protegits que recull els elements inclosos a l’Inventari del
Patrimoni cultural i natural de Cabrils (desembre 2005) i altres elements naturals
d’interès local i comarcal.

Així doncs es pot concloure que el desenvolupament dels sectors proposats pel POUM
comporten un impacte ambiental moderat, compatible sobre el medi, condicionat en alguns
sectors a l’aplicació de les condicions ambientals que es recullen a la normativa del Pla.
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5. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU
GRAU DE CONSIDERACIÓ
5.1 ORIGEN DE LES APORTACIONS
Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents:
Avanç del pla:
- Aprovació de l’Avanç de Pla en data 21/06/10 sessió extraordinària, data publicació: BOP
01/07/210.
- Publicació en els diaris La Vanguardia: 28/06/2010 i El Punt: 28/06/2010.
- Informació pública de l’avanç de Pla durant 30 dies.
- Consultes de l’òrgan ambiental, a les administracions afectades i al públic interessat en
referència a l’abast de l’avaluació.
- Pagina Web municipal: Disponibilitat de tots els documents del Pla.
- Sessió Informativa en data 10, 22 i 31 de juliol de 2010.
- Edició de butlletí municipal especial POUM. Juliol 2010.
- Horari de consultes als serveis tècnics municipals.

Primera Aprovació inicial
- Sessió Informativa al Consell del Poble: 25/02/2013 i oberta a tota la població: 06/05/2013.
- Primera aprovació del Pla 18 d’abril de 2013, per sessió extraordinària, data publicació: BOP
07/05/2013.
- Publicació en els diaris El Punt: 25/04/2013 i La Vanguardia: 02/05/2013.
- Informació pública de la Proposta del POUM primera aprovació inicial durant el període del 7
de maig a 7 de setembre de 2013 (4 mesos).
- Sol·licitud d’informes a l’Oficina d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de Barcelona i a les administracions afectades.
- Pagina Web municipal: Disponibilitat de tots els documents del Pla.
- Horari de consultes als serveis tècnics municipals.
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- Informe tècnic i proposta de resolució de les al·legacions presentades i dels informes oficials.
Segona Aprovació inicial
- Segona aprovació del Pla 27 de març de 2014, sessió ordinària, data publicació: BOP
27/03/2014
- Publicació en els diaris Ara: 11/04/2014 i La Vanguardia: 11/04/2014.
- Informació pública de la Proposta del POUM segona aprovació durant 1 mes.
- Sol·licitud d’informes a l’Òrgan Ambiental i a les administracions afectades.
- Pagina Web municipal: Disponibilitat de tots els documents del Pla.
- Horari de consultes als serveis tècnics municipals.
- Informe tècnic i proposta de resolució de les al·legacions presentades i dels informes oficials.

L’objectiu d’aquest punt és valorar com s’han pres en consideració els resultats de les
consultes. És per això que els apartats següents se centren en les aportacions rebudes i en la
valoració de la integració d’aquestes en el pla i en l’avaluació ambiental.

5.2 CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES APORTACIONS DE CAIRE
AMBIENTAL AL PLA
A les següents taules es detallen, per a cada fase de la tramitació del Pla, les aportacions de
caire ambiental recollides en els informes preceptius de les administracions afectades, i en
quina fase i com el Pla les ha incorporades:
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Consideració de les aportacions de les administracions. Avanç de Pla 2010

Taula 5. Consultes a les administracions afectades. Fase Avanç de Pla
Fase
avaluació
ambiental

Avanç de Pla

Administracions consultades

Informes emesos per les
administracions
consultades

Data emissió
informe

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Document de Referència
Oficina Territorial d’Avaluació
Ambiental

16/11/2010

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Document de Referència
Agència Catalana de l’Aigua

27/09/2010

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Document de Referència
Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat

25/10/2010

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Consideracions prèvies en
Direcció General de Promoció de
matèria d’habitatge per al
l’Habitatge
Document de Referència i
ISA.

28/09/2010

Departament de Política Territorial i Obres Informe urbanístic i territorial
Públiques. Secretaria de Planificació
per al Document de
Territorial
Referència.

15/11/2010

En relació amb les consultes efectuades per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, aquesta
ha rebut els informes de:
- Agència Catalana de l’Aigua
- Direcció General de Promoció de l’Habitatge
- Agència de Residus de Catalunya
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic
les consideracions dels quals s’han tingut en compte en la redacció del document de
referència.
Les següents taules recullen les aportacions i consideracions dels diferents informes rebuts.
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Taula 6. Incorporació de les determinacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. Avanç de Pla.
INFORME AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 27/09/2010. POUM CABRILS
Determinacions

Aportacions

Adjuntar un inventari de les lleres públiques,
assenyalant
el
seu
traçat
i
quin
planejaments derivats es veuran afectats.

DOMINI
PÚBLIC
Incorporar a la normativa determinacions
HIDRÀULIC, ZONA DE
respecte al sistema hidrològic segons al que
POLICIA I ZONA DE
estableix l’article 5 del TRLA (domini privat i
SERVITUD
l’article 6 del RDPH (lleres públiques).
Incorporar a la normativa determinacions
respecte a autoritzacions d’actuacions en zona
de servitud; zona de policia i de domini públic
hidràulic. Així com l’aplicació de documents
tècnics redactats per l’ACA.
Descripció gràfica – escrita de la xarxa actual i de
les noves propostes del Pla.
Necessitats d’aigua del creixement (residencial,
industrial, recreatiu, etc.) que preveu el Pla tan
en sòl urbà no consolidat com en sòl
urbanitzable.
Justificar el grau de suficiència de l’actual
infraestructura en alta, incloent balanç d’aigua,
amb els consums anuals actuals i els previstos.
Anàlisi d’alternatives si cal.
Tant si el tipus de sòl és urbanitzable o sòl urbà
ABASTAMENT D’AIGUA no consolidat, les despeses relatives al
finançament de les noves infraestructures
d’abastament
corresponen
als
propietaris
afectats per la nova actuació urbanística.
Els aprofitaments d’aigua procedents de pous o
lleres públiques hauran de regularitzar la situació
davant l’Organisme de Conca.
Els projectes de nous edificis i construccions
hauran d’incorporar sistemes d’estalvi d’aigua.
Caldrà que aquests projectes compleixin
l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la
Diputació de Barcelona.
Cal especificar la separació d’aigües: residuals
domèstiques, residuals industrials i pluvials.
Cal realitzar una anàlisi de la infraestructura
actual de sanejament, justificant el grau de
SANEJAMENT
suficiència envers creixement planificat i
previsions.
Resoldre
depuració
d’aigües.
Justificar retorn d’aigües pluvials no originaran
afeccions a tercers.
Justificar l’adequació al Decret 130/2003 i al
PSARU 2005

Incorporació en el pla
S’indica en el punt 8.3 de
l’ISA Els plànols d’ordenació
qualifiquen el sistema
hidrogràfic (clau H), que
inclou el traçat de totes les
lleres públiques..
Es recullen les precisions que
s’assenyalen al Capítol 3.
Sistema hidrogràfic de les
Normes urbanístiques.
Es recullen les precisions que
s’assenyalen al Capítol 3.
Sistema hidrogràfic de les
Normes urbanístiques.
Plànol O.6b Aigua potable.
Punt 7.4 Memòria Informació i
3.7 Memòria Ordenació

Punt 3.7 Memòria Ordenació

Es recull en l’article 224 h)de
les Normes urbanístiques.

No és el cas.

Disposició Final Tercera de
les Normes

Punt 7.4.
de la Memòria
d’informació
Plànols O6a1 i O6a2
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Tant si el tipus de sòl és urbanitzable o sòl urbà
no consolidat, les despeses relatives al
finançament de les noves infraestructures de
sanejament corresponen als propietaris afectats
per la nova actuació urbanística. Que es
concretarà via conveni.

HIDROLOGIAHIDRÀULICA.
INUNDABILITAT

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Es recull a l’article 224.h. de
les Normes (Drets i deures
dels
propietaris
de sòl
urbanitzable delimitat ).
A les Normes s’indica la
condició prèvia i necessària
del Conveni art. 30.7 i 31.6 de
les Normes.

Redactar un estudi d’inundabilitat segons la Guia
tècnica redactada per l’ACA.
En base als estudis esmentats es demostrarà la
compatibilitat del creixement urbanístic planificat
d’acord a l’art. 6 i Disposició Transitòria Primera i
Segona del Decret 305/2006.

El
planejament
derivat
incorporarà si s’escau un
estudi d’inundabilitat
que
detallarà les mesures a
adoptar.
Incloure a la normativa que les actuacions que Es recullen les precisions que
ACTUACIONS SOBRE es prevegin sobre l’espai fluvial es facin d’acord s’assenyalen al Capítol 3.
ESPAIS FLUVIALS
amb els “Criteris d’intervenció dels espais Sistema hidrogràfic, art. 95 de
fluvials” redactats per l’ACA.
les Normes urbanístiques.
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Taula 7. Incorporació de les determinacions de Planificació Territorial. Avanç de Pla.
DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA POUM CABRILS
INFORME SECRETÀRIA PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 15/11/2010
Determinacions

Aportacions

Incorporació en el pla (aprovació
inicial)

Valoració de l’adequació de l’Avanç del Pla a les directrius del Pla territorial metropolità de Barcelona
(aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010)
- Zona nord, espai de protecció especial: La
Els plànols d’ordenació i les claus del
proposta de POUM haurà de complir les
SNU es corresponen amb les del
determinacions de l’article 2.6 de les Normes
PTMB.
d’Ordenació Territorial i garantir la connectivitat en
els espais oberts (plànol 1.3 del PTMB).
- Zona nord, taca de sòl en protecció preventiva:
Sistema
acreditar la seva qualificació urbanística en el
d’espais oberts
planejament vigent. Compatible la proposta de
l’Avanç de classificar-lo com a sòl urbà
d’equipaments.
- Zona sud, espai de protecció preventiva: les
propostes de l’Avanç són compatibles amb les
determinacions del PTMB.
- Cabrils té assignada pel PTMB una estratègia
Veure punt 2.2. de la Memòria
Sistema
urbana de continus urbans intermunicipals “centre Ordenació.
d’assentaments
urbà”. Ha d’acomplir les determinacions de l’article
3.6 Centres urbans de les NOT.
- La proposta de POUM ha de ser coherent amb el La proposta és coherent. Veure
traçat resultant de la via “Ronda del Baix
plànols.
Maresme” actualment en procés d’estudi
Consultades les diferents
administracions, no s’ha obtingut cap
informatiu.
Sistema
informació confirmada respecte a
- S’indica que la proposta del “Tram lleuger
d’infraestructura
Badalona-Mataró” dibuixat en el plànol I.12. no és l’avantprojecte de prolongació del
tramvia. El POUM no contempla
del PTMB i que cal justificar la procedència.
aquest avantprojecte per manca
d’informació que el justifiqui.
Valoració de l’adequació de l’Avanç del Pla a la legislació urbanística vigent
Cal fer un estudi detallat del nucli urbà regulant
específicament cada una de les finques avui
incloses en la zona 10 del nucli històric d’acord
amb les preexistències, per tal de potenciar el
nucli urbà per donar servei a tot el municipi.
Cal establir la jerarquia de la vialitat amb
l’objectiu d’aconseguir recorreguts alternatius al
pas per la carretera, establint en cas necessari
les afectacions sobre els sòls privats.
Cal preveure sòls per a usos industrials i
activitats econòmiques, per tal de no condemnar
el municipi a l’ús exclusivament residencial,
acorant de forma molt especial tota nova
actuació per a poder optimitzar l’escàs sòl
disponible.

L’estudi està ja fet pel municipi i
s’ha recollit en la regulació
normativa del nucli urbà.

Cal adaptar l’actual qualificació
d’equipaments de l’antiga mútua
metal·lúrgica, d’acord amb les
determinacions del PEIN i legislació vigent.

S’ha delimitat de forma precisa.

Els objectius proposats són adequats a les
necessitats municipals.

És consideren adequats.

Es recull en els plànols i en la
regulació normativa de la xarxa
viària.
Es preveuen. Sectors SUD-2 i SUD-3
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Taula 8. Incorporació de les determinacions de Direcció General de l’Habitatge. Avanç de Pla.
DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA POUM CABRILS
DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ DE L’HABITATGE 28/09/2010
Determinacions

Aportacions

Actualitzar el parc d’habitatges a 2009.
El municipi està subjecte a l’acompliment de l’objectiu de
solidaritat urbana: en el termini de 20 anys han de disposar
Sobre el model
d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials el
d’ordenació en
15% respecte del total d’habitatges principals existents.
relació a
Dins el càlcul global de reserves per habitatges amb protecció
l’habitatge i la
oficial del POUM caldrà incloure , a part dels nous sectors i
qualitat del
polígons, el sostre residencial d’aquells sectors i polígons en
paisatge
sòl urbà no consolidat i urbanitzable que provinguin del
planejament vigent però que no hagin estat executats i que es
recullin com a tals al POUM.
L’informe de Sostenibilitat ambiental haurà de contemplar
indicadors en matèria d’habitatge (parc d’habitatges existents
Sobre l’informe de en relació als teixits urbans del municipi; dinàmica del municipi
Sostenibilitat
dels darrers 5 anys per que fa a l’evolució de la població
Ambiental
resident, la construcció d’habitatge nou de promoció lliure o
protegida i la rehabilitació d’habitatges; incidència dels nous
habitatges que es preveuen en relació a les dades anteriors...

Incorporació en el
pla (aprovació
inicial)
Es recull a la Memòria
Social.

Es recull a la Memòria
Social.

Es recull a la Memòria
de la Informació i en la
Memòria Social.
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Incorporació de les determinacions de Direcció General Polítiques Ambientals i

Sostenibilitat. Avanç de Pla.
DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA POUM CABRILS
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 25/10/2010
Incorporació en el
Determinacions
Aportacions
pla (aprovació
inicial)
Incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat generada
S’inclou a l’ Estudi
d’avaluació de
pel Pla.
mobilitat generada que
acompanya la
documentació del Pla.
Criteris i objectius
ambientals
Desvincular el concepte ambient atmosfèric entès com a S’incorpora en
qualitat de l’aire del canvi climàtic i plantejar un nou
l’apartat 4 de l’ISA
objectiu ambiental:
Resta pendent de
conèixer i recollir les
-Minimització de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle vinculades al pla.
accions del PAES.
Incloure l’aspecte ambiental “Contribució del
L’ISA no incorpora un
planejament a les emissions de gasos amb efecte
balanç de CO2
hivernacle”, que detalli l’impacte en quan a l’emissió de
equivalent. Resta
gasos amb efecte d’hivernacle i incorporar un balanç de pendent de conèixer i
recollir les accions del
CO2 equivalent originat pel nou Pla.
PAES.
Actualitzar l’apartat d’obligacions ambiental la regulació, S’actualitza a l’apartat
els acords i normativa en matèria de canvi climàtic.
3 de l’ISA .
Aspectes ambientals a
detallar en l’informe de
sostenibilitat ambiental

Incorporar al marc legal el Pla de l’Energia de Catalunya
2006-2015 i el Decret 21/2006
Detallar un llistat de mesures específiques per tal de
compensar l’impacte que pugui tenir el nou planejament.
Elaborar llistat de mesures preventives i correctores
envers una mobilitat més sostenible.

Recollir l’estudi i les mesures o accions previstes en el
PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible) de Cabrils

S’actualitza a l’apartat
3 de l’ISA .
Mesures relacionades
amb el PAES.
S’inclou a l’Estudi
d’avaluació de
mobilitat generada del
POUM.
S’ha sol·licitat el PAES
a l’ajuntament.
S’incorporaran les
mesures i accions en
l’aprovació provisional.

49

POUM CABRILS
Document per aprovació provisional

5.2.2

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Consideració de les aportacions de les administracions afectades. Primera
Aprovació inicial 18/04/2013

Taula 10. Consultes a les administracions afectades. Fase Primera aprovació inicial.

PRIMERA APROVACIÓ INCIAL (27/03/2014)

Fase
avaluació
ambiental

Administracions consultades

Informes emesos per les Data emissió
informe
administracions
consultades

Departament d’Empresa i Ocupació Direcció
General de Comerç

FAVORABLE amb
prescripcions en la
normativa

03/07/2013

Agència de l’Habitatge de Catalunya

No emeten informe

15/05/2013

Autoritat del Transport Metropolità

FAVORABLE amb
recomanacions

10/06/2013

Ministerio de Fomento

No afecta a cap carretera
de la Red General

04/06/2013

Departament de Territori i Sostenibilitat

FAVORABLE, amb
condicions

06/09/2013

FAVORABLE amb
esmenes

12/09/2013

DESFAVORABLE. Manca
d’Estudi d’Identificació de
Riscos Geològics

02/07/2013

DESFAVORABLE.
Documentació incompleta

21/05/2013

FAVORABLE. Recorda
que cal donar compliment
a la normativa i els plans i
programes referents a
residus.

14/05/2013

Àrea de Barcelona

Agència Catalana de l’Aigua
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya
Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya
Generalitat de Catalunya
Consell Català de l’Esport
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya
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Taula 11. Incorporació de les determinacions de l’Agència de Residus de Catalunya. Primera
aprovació inicial.
APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 18 d’abril de 2013
DATA

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

Departament de Territori i Sostenibilitat
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Determinacions
Informe favorable.

INFORME
14/05/2013

Incorporació en el pla ( 2a. aprovació inicial)

Recorda que cal donar compliment a la normativa i els
plans i programes referents a residus.
I caldrà, portar a terme les actuacions previstes en el
planejament d’acord amb els següents criteris:
- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus
urbans i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions
adequades per al seu tractament i/o dipòsit.
- Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i
d’excavació en instal·lacions autoritzades per ARC i
d’acord amb la normativa vigent.

Es dona compliment a les actuacions d’acord amb els
criteris exposats incorporant-ho a la normativa del Pla
(Disposició final segona)

- Compliment del Real Decreto 9/2005 sobre relació
d’activitats potencialment contaminants del sòl.
- Donar compliment al Real Decreto 396/2006 sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com sobre
procediments de gestió.

Taula 12. Incorporació de les determinacions l’Autoritat del Transport Metropolità. Primera
aprovació inicial.
APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 18 d’abril de 2013

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
ÀREA DE BARCELONA

Determinacions

DATA
INFORME
10/06/2013

Incorporació en el pla ( 2a. aprovació inicial)

Informe favorable amb recomanacions concretes que
demana siguin tingudes en compte i, en seu cas, els
resultats li siguin comunicats:
- Es recomana distingir el repartiment modal intraurbà i
interurbà i avaluar les millores que es proposen sobre
cadascun d’aquests fluxos.
- Analitzar la relació oferta-demanda en els diferents
modes, per tal de comprovar si la demanda generada
pot ser absorbida per l’oferta existent i planificada.

S’inclouen les tres recomanacions de l’informe en la
versió definitiva de l’Estudi de mobilitat generada
contingut en el POUM i s’informa l’Autoritat del
Transport Metropolità dels resultats obtinguts.

- Afegir un plànol del viari d’acord amb les tipologies
que defineix l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada (EAMG).
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Taula 13. Incorporació de les determinacions del Consell Català de l’Esport. Primera aprovació
inicial.
APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 18 d’abril de 2013
ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

Determinacions
a) El POUM ha d’incloure l’anàlisi dels equipaments
esportius existents en el municipi i la proposta de sòl
específic d’equipaments esportiu, quantificat i
relacionat amb el planejament vigent.

b) S’ha de justificar que la proposta fa la reserva
suficient de sòl qualificat d’equipament esportiu
per complir l’estàndard orientatiu de 3,5 a 4 m² per
habitant.

S’aconsella redactar el Mapa d’instal·lacions i
equipaments (MIEM) per analitzar les necessitats
d’equipaments esportius de Cabrils en l’horitzó del
POUM i planificar les reserves de sòl adequades per
emplaçar-los-hi.

DATA
INFORME
21/05/2013

Incorporació en el pla (2a. aprovació inicial)
L’informe Al·legacions presentades en el període
d’informació pública del pla aprovat inicialment (gener
2014), informa que la Memòria de la Informació, en
l’apartat 7.3 conté el llistat dels equipaments públics i
privats –entre ells els esportius- existents en el
municipi, que apareixen també localitzats en els
plànols d’informació. El POUM no assigna, en molts
casos, usos concrets als espais reservats com
equipaments comunitaris –encara que en algun cas
conté recomanacions- donat que la previsió de
localització pot canviar al llarg del període de vigència
del Pla. La Llei d’urbanisme no obliga a definir un
estàndard específic per als equipaments esportius ni a
detallar l’ús previst per a cada peça de sòl qualificada
com a sistema d’equipaments comunitaris.
L’assignació, quan no està continguda en el POUM, la
pot fer un posterior pla especial urbanístic de
determinació de l’ús, tal com s’indica a l’article 106 de
les normes urbanístiques.
Es dona trasllat al Consell Català de l’Esport l’esmentat
informe.

Taula 14. Incorporació de les determinacions del Departament d’Empresa i Ocupació. Primera
aprovació inicial.
APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 18 d’abril de 2013

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES
Determinacions

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ

DATA
INFORME
03/07/2013

Incorporació en el pla ( 2a. aprovació inicial)

Informe favorable però condicionat al compliment d’una
sèrie de prescripcions, relatives a la regulació de l’ús
S’inclouen en els diferents documents del POUM les
comercials segons les diferents classes de sòl i
prescripcions de la Direcció General de Comerç,
qualificacions urbanístiques, les quals s’especifiquen
donant compliment a l’informe rebut
detalladament en l’informe.
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Incorporació de les determinacions de l’Institut Geològic de Catalunya. Primera

aprovació inicial.
APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 18 d’abril de 2013
DATA
INFORME

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA

03/07/2013

Determinacions

Incorporació en el pla ( 2a. aprovació inicial)

Manca l’Estudi d'Identificació de Riscos Geològics
(EIRG) relacionat amb l'àmbit del POUM i segons les
prescripcions de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC).

S’atendrà a l’informe de l’Institut Geològic de
Catalunya i incorporar al POUM la informació requerida
en l’aprovació provisional.

Taula 16. Incorporació de les determinacions del Departament de Cultura. Primera aprovació
inicial.
APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 18 d’abril de 2013
DATA
INFORME

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES
Determinacions

DEPARTAMENT DE CULTURA

12/09/2013

Incorporació en el pla ( 2a. aprovació inicial)

Diferents consideracions al patrimoni arquitectònic
i arqueològic: modificacions i esmenes a la
S’incorporen al POUM les modificacions,
normativa, fitxes i plànols del Catàleg de Béns
esmenes i precisions requerides.
Protegits.
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Incorporació de les determinacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. Primera

aprovació inicial.
APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 18 d’abril de 2013

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

Departament de Territori i Sostenibilitat
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Determinacions

DATA
INFORME
06/09/2013

Incorporació en el pla ( 2a. aprovació inicial)

Informe favorable, amb les següents condicions:
a) Inundabilitat: si bé el POUM ha de preveure
mecanismes econòmics i organitzatius per tal
d’adaptar la capacitat de la riera de Cabrils a les
consideracions que determini la futura Planificació
d’Espais Fluvials de l’ACA, i també cal introduir
franges de protecció de 5 metres, amb qualificació de
sistema hidràulic (clau SH) en el tram Passatge de
Torrent Roldós fins al carrer de Montcabrer del torrent
Roldós.
b) Afeccions mediambientals. Informe favorable.
c) Abastament. El desenvolupament del POUM ha de
preveure mecanismes econòmics i administratius per
adaptar les infraestructures municipals a les futures
demandes, sempre i quan es doni compliment a la
conclusió de l’informe PSAAC elaborat per l’ACA al
municipi de Cabrils, on s’especifica que “La xarxa de
Cabrils presenta dèficit de recurs per a mig i llarg
termini, que pot ser solucionat amb l’augment de
subministrament per part d’ATLL”.

S’introdueixen aquestes condicions en els documents
de l’Avaluació econòmica i Agenda, i en les normes
urbanístiques (art 92,14)

d) Sanejament. Es proposa la inclusió d’una reserva
de sòl i pressupost necessaris per a l’instal.lació d’un
sistema de depuració propi en els sectors de
planejament derivat i de sòl urbà no consolidat; això no
obstant, l’ACA avaluarà, en el tràmit de comunicació
dels projectes d’urbanització, la viabilitat, per a cada
sector, de la connexió al sistema públic i, en cas
afirmatiu, admetrà la subscripció del Conveni de
sanejament. Cal també tenir en compte les
consideracions relatives a la xarxa d’aigües pluvials i
respecte dels abocaments en masies i cases rurals no
connectades a la xarxa municipal.
e) També s’indica que els terrenys adscrits al sistema
hidràulic (clau SH) no computen a efectes del
repartiment de càrregues i beneficis en els polígons
d’actuació i sectors de planejament derivat.
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Consideració de les aportacions de les administracions afectades. Segona
Aprovació inicial 27/03/2014

Taula 18.Consultes a les administracions afectades. Segona Aprovació inicial 27/03/2014
Fase
avaluació
ambiental

Administracions consultades

Departament de Territori i Sostenibilitat.
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona
Departament d’Empresa i Ocupació Direcció
General de Comerç
Agència de l’Habitatge de Catalunya

SEGONA APROVACIÓ INCIAL (27/03/2014)

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General Desenvolupament Rural
Autoritat del Transport Metropolità
Àrea de Barcelona
Ministerio de Fomento
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Secció de Biodiversitat i Activitats
Cinegètiques
Departament de Territori i Sostenibilitat
Ambiental
Direcció General de Qualitat Ambiental
Informe Relatiu a la qualitat de l’aire

Departament de Territori i Sostenibilitat
Ambiental
Direcció General de Qualitat Ambiental
Servei per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Diputació de Barcelona
Serveis d’Espais Naturals
Parc de la Serralada Litoral
Generalitat de Catalunya
Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya
Generalitat de Catalunya
Consell Català de l’Esport
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Agència Catalana de l’Aigua

Informes emesos per les Data emissió
administracions
informe
consultades
Diverses consideracions
22/07/2014

FAVORABLE amb
prescripcions en la
normativa
No emeten informe

26/05/2014

SUSPEN l’informe

25/04/2014

15/04/2014

FAVORABLE amb
08/05/2014
recomanacions
FAVORABLE. No afecta a 09/05/2014
carreteres de Red General
Informe FAVORABLE
03/06/2014

No s’informa. L’abast
territorial del POUM no
està afectat per cap
declaració de zona de
protecció especial de
l’ambient atmosfèric.
FAVORABLE amb
prescripcions

FAVORABLE amb
esmenes
FAVORABLE amb
algunes consideracions i
aclariments
DESFAVORABLE. Manca
d’Estudi d’Identificació de
Riscos Geològics
DESFAVORABLE.
Documentació incompleta
FAVORABLE. Les
consideracions es recullen
en l’informe de l’OTAA
Departament de Territori i Sostenibilitat
No s’escau emetre informe
Direcció General d’Ordenació de Territori i impacte i integració
Urbanisme
paisatgística
Departament de Territori i Sostenibilitat
Informe FAVORABLE amb
Agència de Residus de Catalunya
algunes consideracions.

04/06/2014

16/06/2014

25/06/2014
22/07/2014

08/07/2014

19/05/2014
18/06/2014

03/07/2014

09/05/2014
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Taula 19. Incorporació de les determinacions de l’Òrgan Ambiental. Segona aprovació inicial.
FASE D’APROVACIÓ PROVISIONAL

INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DE L’INFORME DE L’ÒRGAN AMBIENTAL 22/07/2014

DETERMINACIONS ÒRGAN AMBIENTAL 22/07/2014

Incorporació en el pla (aprovació
provisional)

Valoració de la documentació presentada
Cal indicar les estacions de què disposa la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica en la
Zona de Qualitat de l’Aire a la qual pertany el municipi (ZQA
7), tot realitzant la valoració de la qualitat de l’aire a partir de
les dades mesurades en els darrers 5 anys.

S’incorpora al punt 2.8.2 del document Informe
de Sostenibilitat Ambiental que es presenta amb
la resta de documentació del Pla (ISA, octubre
2014) per a l’aprovació provisional.

Cal incorporar un balanç de CO2 equivalent originat pel Pla i
les diferents alternatives estudiades (vegeu la Guia de càlcul
d’emissions de GEH elaborada per l’Oficina Catalana de

S’incorpora al punt 2.8.3 del document Informe
de Sostenibilitat Ambiental que es presenta amb
la resta de documentació del Pla (ISA, octubre
2014) per a l’aprovació provisional

Canvi Climàtic). I detallar les mesures específiques per
compensar l’impacte del Pla en relació amb les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle.
Cal valorar el grau de compliment dels objectius i criteris
ambientals per part de les alternatives estudiades, als efectes
de justificar l’adopció de l’opció finalment proposada.

S’incorpora al punt 4.3 del document Informe de
Sostenibilitat Ambiental que es presenta amb la
resta de documentació del Pla (ISA, octubre
2014) per a l’aprovació provisional

Cal estimar els efectes de la proposta sobre els recursos
naturals (consum d’aigua, generació de residus, etc.), tenint
en compte la població prevista en l’horitzó del POUM.

S’incorpora al punt 6 del document Informe de
Sostenibilitat Ambiental que es presenta amb la
resta de documentació del Pla (ISA, octubre
2014) per a l’aprovació provisional

Quant a la divergència entre l’ISA i la normativa
Comprovar les dades de descripció ambiental del Pla, de
pel que fa als usos del sector SUD3 preval les
manera que s’adeqüin a les determinacions del document
condicions del document normatiu.
urbanístic ( fitxa normativa del SUD3 no recomana usos
vinculats a l’activitat de recerca en el sector agrari i alimentari, Quant a la divergència entre l’ISA i la normativa
els paràmetres del SUND no es corresponen als de la
pel que fa al sector SUND preval les condicions
normativa, etc.).
del document normatiu.

A l’apartat d’avaluació global del Pla, cal aclarir els motius
pels quals es considera irrellevant el nombre d’habitatges
vacants del municipi, tenint en compte que, segons dades de
l’IDESCAT de 2011, un 9,5% i un 12% del parc existent es
correspon a habitatges buits i secundaris, respectivament.

Cal completar l’ISA als efectes d’indicar que el responsable
del seguiment ambiental del Pla serà l’Ajuntament de Cabrils,
de conformitat amb l’article 29 de la Llei 6/2009 de referència,
tot precisant, alhora, la periodicitat dels informes de
seguiment. Així mateix, cal calcular els indicadors ambientals
establerts en el document de referència.

No es diu que els habitatges buits o secundaris
siguin irrellevants, sinó que hi ha un procés de
transvasament continu de segona a primera
residència (veure apartat 4 de la Memòria de la
Ordenació).
S’incorpora al punt 7.3 del document Informe de
Sostenibilitat Ambiental que es presenta amb la
resta de documentació del Pla (ISA, octubre
2014) per a l’aprovació provisional i a l’apartat
de la 6.4.2. Modalitat de seguiment del Pla de la
proposta de Memòria Ambiental.

56

POUM CABRILS
Document per aprovació provisional

DETERMINACIONS ÒRGAN AMBIENTAL 22/07/2014

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Incorporació en el pla (aprovació
provisional)

Model de desenvolupament urbà
Estudiar l’alternativa d’assolir una major reducció dels
creixements proposats al marge dret de la riera de Cabrils
(SUD 2), atenent el criteri ambiental de preservació de les
àrees d’interès agrícola, atès que suposa un grau d’ocupació
important de la principal zona de conreus del municipi

En la versió del POUM per aprovació provisional
s’ha modificat el sector SUD-2 per tal d’excloure
sòls agrícoles i incloure la planta de compost
vegetal existent. S’indica en la fitxa la necessitat
de què el pla parcial inclogui una major
protecció de la Riera.

Valors ambientals
El límit de l’EIN i xarxa Natura 2000 contingut en els plànols
d’ordenació del POUM s’adiu substancialment a la delimitació
establerta pel Decret 150/2013, excepte a l’alçada del carrer
de la Verge de Núria, on s’identifiquen sòls urbans qualificats
de sistema viari i zona residencial afectats per la delimitació
esmentada. Específicament, es constata que, segons la
documentació gràfica aportada, els terrenys de referència
restarien classificats de sòl urbà pel planejament general
vigent, amb les qualificacions de zona residencial, vialitat i
espais lliures, si bé aquests darrers sembla que es
reconeixerien com a zona d’aprofitament privat en el POUM.

La delimitació del PEIN va incloure, segurament
per error, la zona del carrer Verge de Núria,
classificada com a sòl urbà i parcel·lada des de
l’anterior planejament general, i que l’ajuntament
de Cabrils vol mantenir amb les seves
qualificacions de sempre.

Caldrà recaptar informe del Servei de Planificació de l’Entorn
Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, en
substitució de l’anterior Subdirecció General de Protecció de
la Biodiversitat de la Direcció General del Medi Natural,
identificada com a administració pública afectada en el
document de referència, i, posteriorment, objecte de
reestructuració.
Caldrà completar la regulació del catàleg esmentat i de les
normes urbanístiques del POUM, per tal de garantir
l’adequació dels usos i les condicions d’edificació previstes al
complex de la Mútua Metal·lúrgica, i a d’altres elements
(masia de can Genís, etc.), a les determinacions del Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge de
referència. En aquest sentit, cal tenir en compte que el Pla
especial esmentat prohibeix, entre d’altres, els complexos
hotelers i, en la zona d’equipaments i serveis aplicable a
l’àmbit de la Mútua, les hípiques i centres eqüestres, i
determina que, pel que fa a les condicions d’edificació, la
Comissió Territorial d’Urbanisme podrà exigir la redacció d’un
Pla especial.
Els projectes que es prevegin en l’àmbit de la xarxa Natura
2000, el qual inclou les instal·lacions de la Mútua
Metal·lúrgica i de la zona esportiva de la carretera homònima,
així com algunes masies i cases rurals catalogades, s’hauran
de sotmetre a la tramitació corresponent en matèria
d’avaluació d’impacte ambiental, de conformitat amb allò
establert a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental. Alhora, les actuacions que s’hi puguin
desenvolupar hauran de garantir la seva integració ambiental
i paisatgística en l’espai protegit de referència, evitant noves
ocupacions i preveient mesures per reduir els impactes
actuals.

L’ajuntament de Cabrils proposa l’ús hoteler per
a l’edifici de la Mútua (un edifici de gran valor
arquitectònic de l’arquitecte Bonet Castellana,
avui en desús (o amb usos inapropiats), i en
perill de ràpid deteriorament), com a quasi
única opció per a mantenir l’edifici i millorar
l’accés, evitant la seva degradació.

Es recull a l’apartat 6.2.1 Determinacions per a
l’avaluació d’impacte ambiental de la Proposta
de Memòria Ambiental, tant pel que fa a la les
instal·lacions de la Mútua Metal·lúrgica i de la
zona esportiva , així com algunes masies i
cases rurals catalogades (Can Genís i Can
Dalmau ).
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De la mateixa manera, cal tenir en compte que, a banda de
les determinacions del Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge de referència, en l’espai del PEIN i la
xarxa Natura 2000 serà d’aplicació allò establert en la Llei
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, el Decret 328/1992,
de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès
natural, el Decret 150/2013 esmentat, i l’Acord de Govern
GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la
proposta de llocs d’importància comunitària (LIC)

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Incorporació en el pla (aprovació
provisional)

Incorporat a l’article 243 de les normes
urbanístiques

Reconsiderar la necessitat de preveure noves ocupacions a
l’àmbit del PAU 11, verificant, com a mínim, la delimitació del
S’ha incorporat una nova franja de protecció del
sistema hidràulic, als efectes de garantir la preservació del
sistema hidràulica a la fitxa normativa del PAUtorrent existent i la seva vegetació associada, de conformitat
11. La ordenació del PMU-4 ja minimitza
amb l’ISA.
l’afectació
de terreny amb pendent elevat, atès
Alhora, caldrà estudiar la possibilitat d’introduir noves millores
que es va excloure la major part del sòl urbà per
en l’ordenació de l’àmbit del PMU 4, per tal de minimitzar
classificar-lo com a sòl no urbanitzable.
l’afectació de terrenys de pendent elevat i caràcter forestal, tal
com proposa l’ISA.
Preveure que els espais lliures de l’àmbit del SUND dels
Marges contribueixin a preservar, a banda dels sòls propers a
S’ha incorporat una considerable ampliació de la
la xarxa hidrogràfica i l’àrea de possible conflicte per a la
zona verda en la part nord del sector i a la
connectivitat identificada per l’ISA en el límit de terme
banda del torrent.
municipal, la vegetació arbòria existent a la part nord del
sector, d’acord amb l’ISA i el document de referència.
SUND dels Marges: l’ordenació proposada estarà sotmesa al
resultat del procediment d’avaluació ambiental del pla parcial
de delimitació corresponent.
Normativa: establir, entre les condicions d’ordenació i
edificació dels jardins urbans, places i passeigs (claus SV2,
SV3 i SV4), la necessitat de mantenir, sempre que sigui
possible, la vegetació autòctona existent, llevat que es
justifiqui el contrari per motius fitosanitaris o de prevenció de
riscos, tot procurant minimitzar els moviments de terres. Així
mateix, caldrà preveure la preservació de la vegetació
autòctona i de la morfologia natural del relleu en els espais
lliures d’edificació dels equipaments públics i privats.

Es recull a l’apartat 6.2.1 de la Proposta de
Memòria Ambiental.

S’han establert aquestes condicions en els
articles 101, 102.3 i 107.4 de les normes.

Verificar la localització gràfica dels arbres i arbredes
esmentats amb la informació corresponent de la Generalitat
.
de Catalunya, especialment pel que fa l’arbre monumental
existent al municipi. Així mateix, caldrà completar les fitxes
S’han localitzat els arbres i arbredes gràficament
del SUD 2, del PMU 6, del PAU 3 i, preventivament, del PAU
en el plànol d’ordenació O.5 i s’han completat
2, per tal d’indicar la inclusió o proximitat d’arbres i arbredes
les fitxes esmentades indicant la presència o
catalogades, als efectes d’adoptar les mesures corresponents
proximitat d’arbres i o arbredes protegits. La
per garantir la seva preservació.
legislació aplicable apareix en l’art. 271.4.g de
En qualsevol cas, es recorda que serà d’aplicació allò
les normes.
establert en el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre
declaració d’arbres monumentals, i el Decret 47/1988, d’11 de
febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local.
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Alhora, es constata que als plànols d’ordenació relatius a
l’estructura general i orgànica del territori i al sòl no
urbanitzable es delimita una franja de protecció d’incendis
forestals exterior al límit del sòl urbà. Tot i això, en les
conclusions finals de la diagnosi de l’ISA, es determina que el
POUM ha de preveure que el planejament derivat inclogui,
dins l’àmbit del sector, la franja de protecció esmentada. En
qualsevol cas, es recorda que serà d’aplicació allò
establert en la normativa sectorial vigent en la matèria.
PENDENTS SUPERIOR AL 20%
Tanmateix, caldrà estudiar l’aplicació de coeficients reductors
de l’ocupació en funció del desnivell del terreny, entre els
pendents del 20% i el 100%, el qual es defineix com a
inedificable en les normes urbanístiques aportades, a banda
d’atendre a les consideracions realitzades anteriorment pel
que fa a la necessitat de minimitzar els moviments de terres
en zones verdes, equipaments públics i privats, i els àmbits
del PAU 11 i del PMU 4.

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Incorporació en el pla (aprovació
provisional)

Aquesta franja de protecció d’incendis no afecta
a cap sector de desenvolupament derivat ni a
cap polígon d’actuació urbanística.

S’han establert mesures correctores en els
articles 148 i 192.5 i 6 de les normes
urbanístiques, els quals es consideren suficients
als efectes d’adaptació topogràfica. La
necessitat de minimització dels moviments de
terres s’indica en les fitxes numèriques dels
sectors PAU-11 i PMU-4

ESPAIS I ELEMENTS D’INTERÈS GEOLÒGIC
S’ha introduït aquesta prescripció en l’article 222
Segons el Pla territorial metropolità de Barcelona, els
de les normes urbanístiques.
elements singulars d’interès geològic que puguin quedar
Els elements es troben en SNU qualificat de
inclosos en àmbits d’un desenvolupament urbanístic han de
N4A Protecció d’Espais Naturals EIN amb Pla
ser objecte d’una consideració especial que ha de garantir la
especial de la Conreria Sant Mateu-Céllecs.
seva conservació, integritat, funcionalitat ambiental i, si és el
cas, el manteniment del seu valor com a referència visual.
S’inclouen a l’article 274 Jaciments arqueològics
Geozona del Castell de Burriac (codi 334) i elements d’interès
i elements d’interès geològic i al plànol O5.
geològic de l’Inventari del Patrimoni cultural i natural de
Catàleg
de béns protegits i construccions en
Cabrils Pedra de l’Elefant, la Torre Rocallosa, la Cova de les
SNU.
Encantades o l’abric del Bon Repòs
RISC GEOLÒGIC
Realització d’un estudi de riscos geològics en l’àmbit
d’aplicació del Pla.
XARXA HIDROGRÀFICA
Caldrà verificar la delimitació dels sistemes hidràulic i d’espais
lliures a l’entorn de la part alta del torrent d’en Roldós, atès
que s’identifiquen algunes divergències respecte el
recorregut d’aquest curs definit a les bases cartogràfiques
disponibles en aquests Serveis Territorials, com ara les
identificades a l’àmbit del PAU 11.
Alhora, cal dir que, si bé els sistemes d’espais lliures i
hidràulic definits en l’àmbit del PMU 2 i del PMU 3 incorporen
part del curs existent i la seva vegetació associada, la resta
del mateix resulta afectat per la vialitat i la zonificació
proposada, pel que l’ISA proposa que es replantegi
l’ordenació de la zona verda prevista a l’àmbit del primer
sector esmentat per tal que aquesta es disposi al llarg del
torrent.
Caldrà justificar la necessitat de prolongar la vialitat del marge
dret de la riera de Cabrils, la qual finalitza a la rotonda
existent a l’alçada de can Tosca, als efectes d’evitar
noves afectacions als marges d’aquest curs hidrogràfic i la
seva vegetació associada.

L’ajuntament de Cabrils incorporarà l’estudi de
riscos geològics.

S’ha verificat la posició del torrent de Can
Roldós en la base cartogràfica en l’àmbit del
PAU-11 i més amunt.

La darrera versió de la ordenació dels sectors
PMU-2 (aquest amb pla especial definitivament
aprovat) i PMU-3 garanteix la protecció dels
sistemes hidràulics i verd.

No es prolonga la vialitat del marge dret de la
riera de Cabrils més enllà de la rotonda de can
Tosca. La nova ordenació del SUD-2 elimina un
bon tram de vialitat en aquest marge de la riera.
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INUNDABILITAT.
En els futurs desenvolupaments de planejament derivat i/o
projectes constructius s’hauran de presentar estudis
d’inundabilitat en tots aquells casos que sigui necessari (PAU
4, PAU 5, PMU 2b (can Roura), i PMU 5), tenint en compte,
alhora, els punts singulars inventariats als estudis de
planificació dels espais fluvials de l’ACA a la riera de Cabrils.
Les determinacions dels planejaments derivats hauran de ser
compatibles amb els usos permesos
en les tres zones definides a l’article 6 del Reglament
d’urbanisme, així com amb les condicions del Reglament del
domini públic hidràulic.

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Incorporació en el pla (aprovació
provisional)
S’ha introduït aquesta prescripció en les fitxes
numèriques dels polígons d’actuació i sectors de
desenvolupament derivat. La numeració en la
versió per aprovació provisional no és la mateixa
El POUM dóna compliment a les determinacions
de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Caldrà donar compliment a les determinacions esmentades
de l’Agència Catalana de l’Aigua.
RESIDUS
L’ informe de l’ARC fa les següents consideracions:
- Recorda que qualsevol actuació que es desenvolupi en un
emplaçament relacionat amb activitats potencialment
contaminants del sòl haurà de donar compliment al RD
9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i
estàndards per a la declaració de sòls contaminats, condició
que es recull a la regulació del POUM d’aplicació al
planejament derivat. Aquesta normativa serà d’aplicació a
qualsevol àmbit del municipi, independentment de la seva
classificació, qualificació i/o inclusió en sectors de
planejament.
- Cal donar compliment a la normativa i als plans i programes
en matèria de residus.

Les determinacions en matèria de gestió de
residus apareixen en la Disposició Final
Segona, apartat c) .

BÉNS PROTEGIS
Pel que fa al catàleg de béns protegits, cal indicar a la fitxa de
Can Tolrà que les actuacions admissibles en relació a les
palmeres existents resten subjectes a la normativa sectorial
aplicable, atès que formen part d’una arbreda d’interès
comarcal, fet que implica la prohibició de tallada i arrencada
total o parcial

S’ha incorporat aquesta prescripció en la fitxa
núm.17, corresponent a Can Tolrà.
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NORMES URBANÍSTIQUES
- Article 28.1, relatiu a l’avaluació ambiental de projectes, cal
afegir la referència a la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, a banda de a la Llei 20/2009 citada.
- Article 90, cal indicar que les disposicions relatives a la zona
de policia establertes a la legislació sectorial són d’aplicació a
qualsevol classe de sòl, no únicament al sòl no urbanitzable.
Pel que fa a les determinacions dels apartats 4 i 5, sobre sòl
urbanitzable i sòl urbà respectivament, les condicions
esmentades se supeditaran a les determinacions que
estableixi l’administració hidràulica, minimitzant, sempre que
sigui compatible amb l’objectiu de prevenció del risc
d’inundació, les actuacions que comportin una major
alteració/artificialització del sistema hidràulic.
- Article 100, relatiu a les condicions d’ús dels parcs urbans
(clau SV1), indicar que en terrenys amb pendent elevat, amb
recobriment arbori i/o adjacents a la xarxa hidrogràfica
s’evitaran els usos d’aparcament soterrani i en superfície
previstos, als efectes de minimitzar els seus possibles efectes
ambientals.

Memòria Ambiental
Novembre 2016

Incorporació en el pla (aprovació
provisional)

S’ha incorporat a l’article 28.1

S’ha incorporat a l’article 90.3, 4 i 5.

S’ha incorporat a l’article 100.1

- Article 222, cal condicionar la delimitació del sector de sòl
urbanitzable no delimitat a la justificació de l’elevat grau de
consolidació de l’oferta residencial prevista en sòl urbà i sòl
urbanitzable delimitat.

S’ha incorporat a l’article 222.2

- Article 237, cal estudiar la possibilitat de reduir l’ocupació
màxima admesa per hivernacles (65%) establerta en l’article
237, als efectes de minimitzar els seus efectes paisatgístics.

S’ha reduït el percentatge del 65% al 50% en
l’article 237.4.2.a

- Article 278, relatiu a les condicions d’edificació aplicables a
les masies i cases rurals, el qual admet l’ampliació del 10%
del volum de l’edifici principal per a l’activitat admesa, així
com edificacions annexes amb un sostre màxim corresponent
al 20% del sostre de l’edifici principal, es recorda que, segons
les Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases
rurals (PTOP, 2009), en general no s’admeten ampliacions de
l’edificació, atès que l’objectiu del catàleg és la rehabilitació i
recuperació de les volumetries existents. En qualsevol cas,
caldria establir les condicions aplicables individualment a
cada fitxa, atenent a les característiques particulars de cada
element catalogat i el seu entorn.

Només existeixen quatre masies o cases rurals,
de les quals dos (D-Can Genis i A-Can Dalmau)
estan en la zona N4 (EIN) i queden subjectes a
les corresponent legislació, de manera que
l’article només és aplicable a C-Can Tosca i BMasia Blanca, les quals compleixen les
condicions per a admetre les possibles
ampliacions previstes.
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Taula 20. Incorporació de les determinacions del Departament de Cultura. Segona aprovació
inicial.
SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT DE CULTURA

Determinacions

DATA
INFORME
25/06/2013

Incorporació POUM
(aprovació provisional)

Informe FAVORABLE.
Constata que s’han incorporat la majoria d’esmenes i observacions de
l’informe emès a la primera aprovació i inicial. Tot i així cal fer les
següents modificacions:
- Esmenar l’article 264.3 a.
- incloure prescripcions a les fitxes 4,5,18,19, 22, 23, 29, 37, 38 i 46.
- Afegir el jaciment Carretera de Vilassar de Mar-Cabrils.
- Grafiar en el plànol O5 els jaciments de la llista actualitzada de
jaciments arqueològics (article 274 de la Normativa) i esmenar la
llegenda del plànol identificant els BCIN.
- Incorporar a les fitxes corresponents la prescripció de l’article 265.2
(fitxes núm. 4, 5, 18, 19, 22, 23, 29, 37, 38 i 47).

Modificat article 264.3.a
Incloses les prescripcions a les fitxes
assenyalades
S’ha afegit el jaciment arqueològic
carretera de Vilassar-Cabrils
S’han localitzat els jaciments
arqueològics en el plànol O.5
S’ha esmenat l’article 265.2 de les
normes.
S’han esmenat les fitxes PAU-12,
PMU-4 i PMU-9 en relació als
jaciments arqueològics.

- Esmenar les fitxes PAU-12 Turac Parc, PMU-4 El Castell i PM-9
Camí del Sant Crit incloent que aquests sectors es situen dins els
respectius jaciments i que són d’aplicació les mesures establertes al
Títol IX de la Normativa del POUM (art. 264.3 c.)
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Taula 21. Incorporació de les determinacions del Parc Serralada Litoral. Segona aprovació
inicial.
SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014

CONSULTADES

DATA

Diputació de Barcelona
Serveis d’Espais Naturals

ADMINISTRACIONS

INFORME

PARC DE LA SERRALADA LITORAL

22/07/2014

Incorporació POUM

Determinacions

(aprovació provisional)

Informe FAVORABLE.

S’ha dibuixat el límit del sector
EIN amb Pla especial vigent,
L’informe aclareix que el Pla especial de protecció regula únicament l’àmbit de diferenciant-lo del EIN sense
l’EIN vigent en el moment de la seva aprovació (any 2004) però no ho fa amb
Pla especial, introduint dues
la zona ampliada l’any 2013 que resta regulada per la normativa genèrica que
subzones: N4a i N4b que
fixa el PEIN i les disposicions del Decret 150/2013, de 9 d'abril, pel qual
corresponen a aquests
s'aprova la modificació del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel
sectors diferenciats,
Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació amb l'espai de la Conreria respectivament.
Sant Mateu – Céllecs. En aquest sentit recomana:
S’ha introduït la Disposició
Transitòria Setena en relació
- Grafiar en els plànols d’ordenació corresponent el límit normatiu del Pla
a aquesta precisió.
especial de protecció per tal de diferenciar-lo del límit de l’EIN.
S’ha introduït la subjecció al
Pla especial de l’EIN en les
- Establir una disposició transitòria que reflecteixi aquesta situació i que prevegi fitxes del Catàleg de
que una vegada es formuli i aprovi la revisió del Pla especial, aquest serà
Construccions en sòl no
d’aplicació en els àmbits corresponents. Aquesta mateixa consideració és
urbanitzable corresponents a
vàlida per a les edificacions incloses en el catàleg d’edificacions en SNU
Sant Genís i la Mútua, si bé
emplaçades dins l’ampliació de l’EIN però fora de l’àmbit de parc.
l’ajuntament de Cabrils estima
necessari mantenir l’ús
Pel que fa a la regulació d’usos de la normativa del POUM, l’ús hoteler està
hoteler en aquest darrer
prohibit dins l’àmbit del parc, aspecte que afecta les previsions que el Catàleg
edifici.
fixa al complex de la Mútua Metal·lúrgica.

Taula 22. Incorporació de les determinacions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Segona aprovació inicial.
SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014
DATA

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

Generalitat de Catalunya

INFORME

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

Determinacions

08/07/2014

Incorporació POUM
(aprovació provisional)

Informe DESFAVORABLE per manca d’EIRG.
L’estudi s’ha d’elaborar segons el document “Criteris bàsics per a la
realització de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG)”. La
memòria del POUM ha d’incloure una síntesi de les descripcions,
conclusions i recomanacions exposades en l’estudi, que caldrà annexar a
la documentació del POUM.
En el cas que l’anàlisi dels riscos geològics determini zones afectades per
un risc geològic, que coincideixin amb zones on ja existeixi o estigui
prevista una actuació urbanística, caldrà realitzar un estudi de detall que
determini el grau de perillositat del fenomen involucrat.

El POUM incorporarà en la fase
d’aprovació provisional l’ Estudi
d’Identificació de Riscos Geològics
segons els requisits establerts al
document “Criteris bàsics per a la
realització de l’Estudi
d’Identificació de Riscos Geològics
(EIRG)”.
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Taula 23. Incorporació de les determinacions del Consell Català de l’Esport. Segona aprovació
inicial.
SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

DATA
INFORME

Generalitat de Catalunya
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

19/05/2014

Incorporació POUM

Determinacions

(aprovació provisional)

Informe DESFAVORABLE per manca de documentació (sol·licitada en
l’informe emès el 2013). S’han observat les mancances següents:
- Anàlisi dels equipaments esportius existents en el municipi i la proposta
de sòl específic d’equipaments esportiu, quantificat i relacionat amb el
planejament vigent

El POUM ha incorporat l’anàlisi
dels equipaments esportius
existents en l’apartat 3.5.2.b de la
- Justificació que la proposta fa la reserva suficient de sòl qualificat Memòria de la Ordenació, així
d’equipament esportiu per complir l’estàndard orientatiu de 3,5 a 4 com la justificació requerida i la
localització de les reserves de sòl
m² per habitant.
per a equipaments esportius.
- Mapa d’instal·lacions i equipaments (MIEM) per analitzar les necessitats
d’equipaments esportius de Cabrils en l’horitzó del POUM i planificar les
reserves de sòl adequades per emplaçar-los-hi.

Taula 24. Incorporació de les determinacions de l’Autoritat del Transport Metropolità. Segona
aprovació inicial.
SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014

ADMINISTRACIONS

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

CONSULTADES

ÀREA DE BARCELONA

Determinacions

DATA
INFORME
10/06/2013

Incorporació POUM
(aprovació provisional)

Informe FAVORABLE amb recomanacions.
L’estudi EAMG, 2014 presentat no inclou les recomanacions, no
preceptives, de l’informe d’ATM emès (10/06/2013).
Cal incloure recomanacions i si s’escau enviar de nou una còpia:
1. Distingir el repartiment modal intraurbà i interurbà i avaluar les
millores que es proposen sobre cadascun d’aquests fluxos.

S’inclouen les recomanacions (de
l’informe en la versió definitiva de l’Estudi
de mobilitat generada contingut en el
POUM

2. Incorporar a l’oferta de transport públic la línia C18
Caldrà informar-ne a l’Autoritat del
3. Analitzar la relació oferta-demanda en els diferents modes, per tal Transport Metropolità dels resultats
de comprovar si la demanda generada pot ser absorbida per l’oferta obtinguts.
existent i planificada.
4. Afegir un plànol del viari d’acord amb les tipologies que defineix
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG).
5. incorporar la previsió de punts de recàrrega elèctrica en la via
pública i edificis amb aparcaments col·lectius.
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Taula 25.
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Incorporació de les determinacions de la Direcció General de Comerç. Segona

aprovació inicial.
SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014

ADMINISTRACIONS

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació

DATA
INFORME

CONSULTADES
DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ

26/05/2014

Incorporació POUM

Determinacions

(aprovació provisional)

Informe FAVORABLE amb prescripcions en la normativa per a la
fase d’aprovació definitiva.
Prescripcions en l’adaptació de la normativa del POUM a les
condicions del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació
dels equipaments comercials.

Es revisa la normativa del POUM i
s’adapta a les prescripcions del Decret
Llei 1/2009, de 22 de desembre,
d’ordenació dels equipaments comercials
(articles 246.3, 163.4, 198.3, 200.4,
202.4, 204.8, 105.3, 235.2d i 262.3 de les
normes urbanístiques)

Taula 26. Incorporació de les determinacions Del Servei per a la Prevenció de la Contaminació
Acústica i Lluminosa. 1. Segona aprovació inicial.
SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

Departament de Territori i Sostenibilitat Ambiental
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i
Lluminosa

Determinacions

DATA
INFORME
16/06/2014

Incorporació POUM
(aprovació provisional)

Vector Llum

- Compliment de les prescripcions tècniques del Reial decret
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 (en
especial la IT-EA-03), en funció de la zona de protecció segons el
Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a
Catalunya.

S’incorpora a la Disposició final
segona, punt e) i annex A de la
normativa del POUM.

- Comunicar al Servei l’aprovació definitiva del POUM als efectes
d’actualització del Mapa de la protecció envers la contaminació
lluminosa a Catalunya.
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Taula 27. Incorporació de les determinacions del Servei per a la Prevenció de la Contaminació
Acústica i Lluminosa. 2. Segona aprovació inicial.
SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

Departament de Territori i Sostenibilitat Ambiental
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa

Determinacions

DATA
INFORME
16/06/2014

Incorporació POUM
(aprovació provisional)

Vector contaminació acústica. Objectius de qualitat

Incloure en la normativa:
- L’ordenació urbanística del territori ha d’assegurar pels nous
edificis d’ús residencial, com a mínim, els objectius de qualitat
acústica corresponent a zona de sensibilitat acústica Alta A4,
o Moderada B1, segons s’escaigui, d’acord amb taula annex.
- Els instruments de planejament derivat i , si és el cas, la
seva avaluació ambiental hauran de justificar el compliment
d’aquests objectius.
Mapa de capacitat acústica:
- L’ajuntament té l’obligació d’elaborar i d’aprovar el mapa de
capacitat acústica que estableix els objectius de qualitat amb
la zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió,
d’acord amb el que preveu la Llei 16/2002
- La delimitació de zones de sensibilitat acústica o d’altres
zones s’hauran d’incloure al Mapa de capacitat acústica.
- El Mapa haurà d’incloure també, a títol informatiu, la zona
de soroll de les infraestructures de transport existents.

S’incorpora a la normativa del POUM
(article 20.2)
Les prescripcions referents al Mapa de
capacitat acústica s’incorporen en el punt
6.4.3 de la present proposta de Memòria
Ambiental per tal que l’Ajuntament de
Cabrils elabori i aprovi el mapa de
capacitat acústica que ha de servir d’eina
de gestió de la qualitat acústica del
municipi.

- Les noves construccions abans que s’atorguin els permisos i
les llicències corresponents l’ajuntament ha de comprovar
que el projecte bàsic recull els objectius de qualitat acústica
exigibles i preveu les mesures necessàries per al seu
compliment (projecte d’execució i fases d’ordenació i de
disseny).
- Si el projecte bàsic d’una nova construcció no compleix el
que disposa l’apartat anterior, el procediment administratiu
d’atorgament resta en suspens fins que no s’acrediti el seu
compliment o previsió.
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SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014
DATA

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

Departament de Territori i Sostenibilitat
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Determinacions
Informe favorable.

INFORME
09/05/2014

Incorporació POUM (aprovació provisional)

L’ informe fa les següents consideracions:
- Recorda que qualsevol actuació que es
desenvolupi en un emplaçament relacionat amb
activitats potencialment contaminants del sòl
haurà de donar compliment al RD 9/2005, de 14
de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris i Les determinacions en matèria de gestió de
residus apareixen en la Disposició Final Segona,
estàndards per a la declaració de sòls
contaminats, condició que es recull a la regulació apartat c) de la Normativa del Pla.
del POUM d’aplicació al planejament derivat.
Aquesta normativa serà d’aplicació a qualsevol
àmbit del municipi, independentment de la seva
classificació, qualificació i/o inclusió en sectors de
planejament.
- Cal donar compliment a la normativa i als plans i
programes en matèria de residus.
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SEGONA APROVACIÓ INICIAL POUM CABRILS 27/03/2014
DATA

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL

Determinacions

INFORME
24/03/2015

Incorporació POUM (aprovació provisional)

Les següents aportacions es recullen de l’informe-proposta de resolució sobre la memòria ambiental.

Informe favorable.
L’ informe fa les següents consideracions:
-Aconsella que no es limitin les construccions
vinculades a explotacions agrícoles, ramaderes o
forestals, i realitza prescripcions relatives a les
condicions d’edificació en zona agrícola (establir
un determinat sostre màxim per habitatges
associats a l’explotació agrària i les seves
construccions auxiliars, remetre la definició de les
dimensions de magatzems agrícoles i centres de
jardineria al projecte tècnic corresponent,
incrementar la superfície màxima continua per a
conreus protegits, etc.
-Les fitxes del catàleg de construccions en sòl no
urbanitzable on s’admetin els usos turisme rural,
hoteler, activitats d’educació en el lleure,
restauració, equipaments o serveis comunitaris,
han d’indicar la necessitat d’avaluar o justificar
l’impacte d’aquestes noves activitats sobre els
espais agraris existents.

En fase de segona aprovació inicial les
aportacions no s’incorporen al Pla perquè no es
disposa de l’informe de la DG de
Desenvolupament Rural.
L’informe proposta de resolució sobre la memòria
ambiental valora positivament les consideracions
referents a la reducció del sostre màxim per a
construccions auxiliars i al catàleg de
construccions en sòl no urbanitzable, atès que
permeten millorar l’adequació de la proposta als
objectius i criteris ambiental del pla.

-Les masies que es trobin incloses al PEIN
hauran de complir la normativa de protecció del
medi natural i les condicions d’edificació
corresponents.

5.2.4

Consideració de les aportacions de les administracions afectades.
Resolució sobre la memòria ambiental. Juliol 2015.

Segons la resolució sobre la memòria ambiental del Pla d’Ordenació urbanística municipal de
Cabrils, la Subdirecció general de Polítiques Ambientals en data 30 de juliol de 2015 va
resoldre:
-

Atorgar la conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Cabrils, condicionada a la incorporació d’algunes consideracions
(taula 28).
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Incorporació de les determinacions del Departament de Territori i Sostenibilitat

Ambiental. Resolució sobre la MEMÒRIA AMBIENTAL.
FASE D’APROVACIÓ PROVISIONAL. POUM CABRILS, Maig, 2016
DATA

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

INFORME
INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DE L’INFORMEPROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA MEMÒRIA AMBIENTAL

Determinacions

24/07/2015

Incorporació POUM
(aprovació provisional)

El punt 2.3.3. de la Memòria d’Ordenació
Ateses les divergències identificades entre el límit de
justifica aquesta divergència atenent als
l’EIN i la Xarxa Natura 2000 amb la delimitació del sòl
antecedents urbanístics relacionats amb aquest
urbà a l’alçada del carrer de la Verge de Núria, cal recaptar àmbit. La CTU va aprovar, en el seu dia, el
informe del Servei de Planificació de l’Entorn Natural del
PGOU sense el preceptiu informe del Parc
Departament de Territori i Sostenibilitat, i incorporar les seves natural; en aquest document l’esmentat àmbit
tenia la qualificació de verd urbà, però va passar
prescripcions, si s’escau.
a zona de ciutat jardí mitjançant la posterior
Modificació núm. 9 del PGOU, també aprovada
per la CTU. L’ ordenació proposada esmena
aquests errors de delimitació.
Donar compliment a les consideracions de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 8 de juliol de 2014: El POUM incorpora en la fase d’aprovació
provisional l’Estudi d’Identificació de Riscos
Elaborar estudi segons el document “Criteris bàsics per a la
Geològics a Cabrils realitzat per l’Institut
realització de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics
Cartogràfic i Geològic de Catalunya ( gener de
(EIRG)”. La memòria del POUM ha d’incloure una síntesi de
2015).
les descripcions, conclusions i recomanacions exposades en L’ISA inclou una síntesi de l’estudi (apartat
l’estudi, que caldrà annexar a la documentació del POUM.
2.14).
Les recomanacions proposades per l’estudi es
En el cas que l’anàlisi dels riscos geològics determini zones
recullen a la Memòria ambiental (punt 6.2.2), a
afectades per un risc geològic, que coincideixin amb zones on la fitxa del sector PMU-4 El Castell (Annex B) i a
ja existeixi o estigui prevista una actuació urbanística, caldrà
la Disposició final segona i) de la Normativa del
realitzar un estudi de detall que determini el grau de
Pla.
perillositat del fenomen involucrat.
Minimitzar l’extensió del sector SUD 2 atès que la proposta L’extensió del sector SUD 2 al marge dret de la
riera de Cabrils es minimitza i es classifica com
suposa un grau d’ocupació important de la principal zona de
a sòl urbanitzable no delimitat.
conreus del municipi, amb l’objecte d’assolir una major
reducció dels creixements proposats al marge dret de la riera.
Suprimir l’ús hoteler de la Mútua Metal·lúrgica admès a la
fitxa corresponent del catàleg de construccions en sòl no
urbanitzable i a la normativa del POUM, ja que aquest resta
prohibit pe PE de protecció del medi natural i del paisatge de
La Conreria-Sant Mateu- Céllecs.

L’ús hoteler de la Mútua Metal·lúrgica no s’ha
suprimit. Veure l’article 244 (Zona E Dotacional
en edificis singulars existents) i el punt 3 de la
disposició transitòria setena de les Normes
urbanístiques.

Garantir que la regulació dels sòls inclosos al PEIN i la
Xarxa Natura 2000 que depassen l’àmbit territorial del PE
de La Conreria-Sant Mateu- Céllecs proporcioni un nivell de
protecció coherent amb el mateix. A l ‘espai de la xarxa
Natura 2000 serà d’aplicació allò establert en l’Acord
GOV/150/2014, de 4 de novembre.

S’han incorporat les subzones N4a i N4b (art
243 de les normes) que donen compliment a
aquesta prescripció.
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FASE D’APROVACIÓ PROVISIONAL. POUM CABRILS, Maig, 2016
DATA

ADMINISTRACIONS
CONSULTADES

INFORME
INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DE L’INFORMEPROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA MEMÒRIA AMBIENTAL

Determinacions

Verificar la localització gràfica dels arbres i arbredes
catalogades amb la informació de la Generalitat de
Catalunya, especialment pel que fa a l’arbre monumental
existent.

24/07/2015

Incorporació POUM
(aprovació provisional)
Es verifica la localització gràfica dels arbres i
arbredes catalogades (Plànol I.5.b). I es
comproven en concret les coordenades UTM de
l’arbre monumental, segons el Decret 214/197,
existent a Cabrera el Garrofer de Mataró
(Ceratonia síliqua) segons les bases del
Departament de Territori i Sostenibilitat:
X:448108.0, Y:4597069.5

Minimitzar les ampliacions admeses en les masies i
S’incorpora a l’article 278 de les Normes
cases rurals catalogades d’acord amb allò establert a les
urbanístiques del Pla.
Directrius de contingut per al Catàleg de masies i cases rurals
(DPTOP, 2009).
Es recorda que les determinacions aplicables en matèria
de preservació d’espais d’interès geològic i de sòls
contaminats seran d’aplicació independentment de la
classificació del sòl, qualificació i/o inclusió en sectors de
planejament.

S’inclou a l’apartat 6.3.5 de la Memòria
ambiental

Cal introduir les esmenes indicades a l’apartat de valoració Es recullen les esmenes en les versions de l’ISA
de l’expedient de l’informe proposta de 24 de juliol de
i la Memòria ambiental que es presenten per a
2015 en relació amb l’informe de sostenibilitat ambiental i l’aprovació provisional.
la memòria ambiental, relatives a les mesures de seguiment
del pla, l’adequació de les seves determinacions a la darrera
versió del pla, i els efectes de la proposta sobre els
recursos naturals, entre d’altres.
L’informe de seguiment s’ha d’elaborar amb caràcter
Inclòs en l’apartat 6.4.3 de la Memòria
biennal o quadriennal, coincidint amb el programa
ambiental.
d’actuació urbanística municipal o l’agenda d’actuacions
prevista a la Memòria ambiental, en el qual es valoraran
els aspectes ambientals resultants del desenvolupament del
Pla en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i on s’aportarà
el càlcul actualitzat dels indicadors de seguiment ambiental.
D’aquests informes es trametrà una còpia als Serveis
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat als
efectes del seguiment del POUM d’acord amb l’article 29 de
la Llei 6/2009, del 28 d’abril.

En l’acord de l’aprovació del Pla s’ha de fer constar una
Es pren en consideració.
declaració específica sobre la presa en consideració de
l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria
ambiental i la present resolució, d’acord amb l’article 25.7
de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, avaluació ambiental de
plans i programes i donar compliment a la resta de
requeriments de publicitat establerts en l’article 28 de la Llei
esmentada.
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Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i
participació pública

APROVACIÓ INICIAL
Fins a l’aprovació provisional s’han dut a terme dos períodes d’informació pública derivats de la
primera i de la segona aprovació inicial del Pla:
- Primera aprovació inicial Ple de l’Ajuntament de 18.04.2013
- Segona aprovació inicial Ple de l’Ajuntament de 27.03.2014
El detall de l’origen de les aportacions rebudes i els processos de consulta que les han originat
és descriuen als documents “Al·legacions presentades en el període d’informació pública de la
segona aprovació inicial del POUM. Gener 2014 i Al·legacions presentades en el període
d’informació pública de la segona aprovació inicial del POUM. Octubre 2014”, que inclouen les
al·legacions derivades de la primera i de la segona aprovació inicial respectivament.
Primera aprovació inicial Ple de l’Ajuntament de 18.04.2013.
Durant el període d’exposició pública es varen rebre, en temps i forma, un total de 264 escrits
d’al·legacions al Pla aprovat inicialment (dels quals la gran majoria, fins a un total de 171,
referits a la proposat de modificació de l’ús del sector industrial de la Baileta-Can Xinxa).
Altres al·legacions de caire ambiental feien referència al sector SUD-2 (“Parc empresarial-1”).
En concret les al·legacions són d’Unió de Pagesos, IRTA i representants Planta Compostatge
Cabrils Suari. L’al·legació argumenta la necessitat de mantenir en sòl no urbanitzable, amb la
qualificació urbanística de sòl agrícola, els terrenys del marge esquerra de la riera que s’han
classificat com a sòl urbanitzable delimitat, sector SUD-2 Parc empresarial-1.
La presa en consideració i estudi de les al·legacions rebudes, especialment les que fan
referència al sector industrial de la Baileta-Can Xinxa, al parc empresarial, a alguns polígons
d’actuació urbanística i sectors de planejament derivat, i a alguns temes normatius plantejats,
entre altres temes menors, han obligat a una revisió en profunditat del document aprovat
inicialment, que s’ha traduït en canvis significatius que afecten al règim de sòl, a la ordenació
física i a la regulació normativa.
És per aquests motius que el document refós ( proposta POUM juliol 2014) es va presentar de
nou i exposar a una segona aprovació inicial i període d’informació pública.
Segona aprovació inicial Ple de l’Ajuntament de 18.04.2013.
Durant el període d’exposició pública per a la segona aprovació inicial s’han rebut, en temps i
forma, un total de 32 escrits d’al·legacions al Pla, a més d’altres dos fora de termini, que
representen un total de 34.
Com al·legacions de caire ambiental destaquen de nou les referents al sector SUD-2 Parc
empresarial-1. En concret les al·legacions són d’Unió de Pagesos, Suari Recto, Manel i IRTA.
L’al·legació argumenta la necessitat de mantenir en sòl no urbanitzable, amb la qualificació
urbanística de sòl agrícola, els terrenys del marge esquerra de la riera que s’han classificat com
a sòl urbanitzable delimitat, sector SUD-2 Parc empresarial-1.
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A continuació es detallen les al·legacions presentades en el tràmit de la informació pública
derivades de la primera i de la segona aprovació inicial.

Taula 29. Aportacions rebudes durant els processos de consulta i participació ciutadana i grau
d’incorporació. Aprovació inicial.
1a Aprovació

2a Aprovació

inicial

inicial

Núm.

Núm.

Al·legacions de caire general

3

2

Al·legacions relacionades SNU

15

5

Al·legacions relacionades sectors SUD

9

3

Al·legacions relacionades sectors SU no delimitat

1

1

Al·legacions relacionades sectors SU i Catàleg de

65

23

171

23

264

34

Núm.

Núm.

207 (78%)

4 (12%)

71%

Al·legacions estimades parcialment

19 (7%)

5 (15%)

8%

Al·legacions desestimades

38 (15%)

25 (73%)

21%

Tipus de participació pública

TOTAL

Béns
Al·legacions relacionades sector industrial BailetaCan Xinxa
Total al·l egacions presentades

Grau i forma d’incorporacions POUM
Al·legacions estimades

298
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Taula 30. Aportacions rebudes durant els processos de consulta i participació ciutadana i grau d’incorporació. Aprovació inicial.
1a i 2a. Aprovació inicial POUM CABRILS. Al·legacions caràcter ambiental o destacables per la participació pública
Persona o
entitat que emet
al·legació
Diversos
particulars

Emplaçament

Al·legació

SUD Els
Marges

Sol·liciten canvi de règim de sòl, de
SUD no delimitat a SU no consolidat

IRTA
Unió de
Pagesos i
representants
Planta
Compostatge
Cabrils
Diversos veïns i
empresaris

SUD-2-Parc
empresarial-1

La Baileta-Can
Xinxa (PMU-4)

Resposta

El sector “Els Marges” ha estat classificat com a sòl urbanitzable, en la
categoria de no delimitat, atesa la seva posició territorial i característiques,
donat que no es considera necessari el seu desenvolupament urbanístic per
atendre les necessitats de creixement de la població. Això no obstant, manté
la classificació de sòl urbanitzable i, per tant, la possibilitat de
desenvolupament en el cas de que les previsions del POUM fossin alterades
per circumstàncies imprevisibles.
En tot cas els propietaris poden sempre prendre la iniciativa de redactar el
corresponent Pla parcial urbanístic de delimitació, d’acord amb les condicions
establertes en la legislació urbanística vigent i les normes urbanístiques del
POUM.
Demana sigui classificat com a sòl no
Es valora convenient mantenir el sector d’activitats econòmiques, per les
urbanitzable amb la qualificació
raons exposades en els documents del POUM, buscant la diversificació de les
urbanística de sòl agrícola, els terrenys activitats en el municipi –actualment excessivament caracteritzat pel model de
del marge esquerra de la riera
ciutat dormitori. D’altra banda, s’aconsella refer la delimitació del sector per tal
d’incloure la planta de compostatge, mantenint aproximadament la superfície
total actual. En tot cas, el projecte queda supeditat a la redacció d’un pla
parcial específic, que n’ha de determinar les característiques.
Manteniment de la zona industrial en
S’han ha acceptat els arguments en contra de la modificació de l’ús en el
sòl urbà consolidat (zona A1).
sector ind. Baileta-Can Xinxa, i el manté com a sòl urbà consolidat amb la
qualificació urbanística de zona industrial, amb una regulació normativa més
estricta pel que fa al caràcter de les activitats i als seus efectes sobre les
àrees residencial veïnes, tractant de minorar substancialment les molèsties
que puguin ocasionar com a conseqüència de la seva conflictiva localització
en el municipi. També es redueix l’abast del parc empresarial i, en la mateixa
línia, se’n regulen els seus possibles efectes, si bé en aquest cas, tant per la
seva posició com pel caràcter de les activitats previstes, aquests no seran
rellevants, en relació a les àrees residencials veïnes, molt més allunyades.

Incorporació
al Pla
Desestimat

Desestimat

Estimat
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6. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ
6.1 DIFICULTATS SORGIDES EN EL PROCES D’AVALUACIÓ
Les dificultats detectades en el procés d’avaluació han vingut donades en part per l’excessiva
prolongació en el temps de la redacció i tramitació d’aquest Pla (iniciat a l’any 2010) n’ha
dificultat el seguiment i la tasca d’avaluació ambiental a nivell tècnic.
Pel que fa al nombre concret d’al·legacions realitzades a la darrera aprovació inicial del POUM,
que l’informe de Resolució sobre la memòria ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat Ambiental requereix la seva revisió per aclarir el nombre d’al·legacions, no s’ha
tingut accés a la informació del certificat d’exposició pública per tal d’aclarir la divergència pel
que fa al número d’al·legacions rebudes i que difereix de les indicades a l’informe d’al·legacions
i la memòria ambiental.

6.2 MESURES PROTECTORES, CORRECTORES I COMPENSATORIES
Tal i com s’indicava a l’aparta 5.2 Mesures previstes per tal de prevenir, reduir i compensar els
efectes de l’ISA (Informe de Sostenibilitat Ambiental, març 2014 2a aprovació inicial), per tal de
prevenir o reduir els possibles efectes ambientals de les implicacions del POUM, el POUM
incorpora al text normatiu un conjunt de mesures ambientals de caire general i d’altres més
concretes per aquells sectors amb incidències ambientals.
6.2.1 Condicions o mesures ambientals generals
El document Normes urbanístiques del POUM (maig 2016) a la Disposició final segona
recull les mesures i/o regulacions següents (algunes d’ells d’obligat compliment segons les
normatives sectorials):
1. Ecoeficiència
a) Donar compliment al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i al Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
2. Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua.
b) Obligatorietat d’adopció en els projectes de les noves edificacions de sistemes
estalviadors d’aigua (control de la pressió de l’aigua d’entrada, mecanismes de
reducció de cabal o de descàrrega en aixetes i aparells sanitaris i de rec; captació
d’aigua de pluja caiguda sobre les cobertes dels edificis per emmagatzematge i
reutilització); reutilització d’aigües grises, etc.
c) Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al reg de
les zones verdes.
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d) Utilització en la jardineria de les zones verdes espècies vegetals adaptades a les
condicions climàtiques de la zona (xerojardineria), aplicació de sistemes de microreg i
sistemes de reg automatitzat que optimitzin el consum d’aigua.
e) Els plans parcials destinats totalment o parcial a usos industrials, no admetran nous
usos que utilitzin l’aigua com a element destacat del procés productiu o de
transformació. Les noves activitats estan subjectes a les determinacions de la Llei
3/1988 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i de
l’Administració competent (Agència Catalana de l’Aigua).
f)

Adopció de mesures per minimitzar la superfície impermeabilitzada, utilitzant sempre
que sigui possible paviments permeables per tal de minimitzar la incidència en el cicle
de l’aigua.

g) Compliment de l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.
h) Per al dimensionament dels dipòsits per l’emmagatzematge d’aigua de pluja es
recomana l’aplicació de la guia “Aprofitament d’aigua de pluja a Catalunya.
Dimensionament de dipòsits d’emmagatzematge” redactada per l’ACA en la qual,
mitjançant un àbac, es dimensiona el dipòsit d’aigua en funció de la superfície de la
teulada, l’àmbit geogràfic i els usos previstos.
3. Mesures en la gestió dels residus
a) Previsió en els nous habitatges i equipaments d’espais i instal·lacions adequats que
facilitin la recollida selectiva dels residus.
b) Previsió, en la xarxa viària urbana els espais reservats suficients i adequats per a la
col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les
operacions de recollida i transport de residus municipals, segons criteri i gestió
municipal i Agència Catalana de Residus.
c) Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es generin en el
desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de
Catalunya, i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Decret Legislatiu
1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus, i Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
d) Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats
potencialment contaminats del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminants.
e) En cas d’enderrocament d’edificacions que presentin elements de fibrociment amb
contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març,
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
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treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre
procediments de gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions
autoritzades pe l’Agència de Residus de Catalunya.

6.2.2 Condicions o mesures ambientals de prevenció de riscos geològics
L’anàlisi de l’Estudi per a la identificació de riscos geològics a Cabrils realitzat per l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya ( gener de 2015), identifica tres zones afectades o
susceptibles de riscos geològics que coincideix amb àrees on ja existeix o està prevista alguna
actuació urbanística: vessant del Montcabrer, capçalera de la conca hidrogràfica en la carretera
de la Mútua del Centre de Rehabilitació de Midat Cyclops i el torrent Roig (part alta del c/ del
torrent Roig a la confluència amb el torrent i marge esquerre del torrent Roig a la confluència
amb el c/ Lledoner).
Segons la proposta del POUM, si bé el PMU-4 El Castell inclou el torrent Roig i l’àrea
identificada a l’estudi, l’actuació urbanística no coincideix amb l’àrea afectada o susceptible de
risc geològic identificades per l’estudi.
Amb caràcter general i independentment de la perillositat natural recomana l’adopció d’un
conjunt de mesures preventives que s’incorporen a la Disposició final segona de les Normes
urbanístiques del POUM (maig 2016). Entre d’altres condicions s’estableix que en les àrees
identificades per un risc geològic (zones amb susceptibilitat) que coincideixin amb àrees on ja
existeixi o estigui prevista una actuació urbanística, caldrà realitzar un estudi de detall que
determini el grau de perillositat dels riscos geològics. I en particular es proposa com a mesura
preventiva a la fitxa del sector PMU-4 El Castell ( annex B de la Normativa del Pla).
6.2.3 Condicions o mesures ambientals sectors
I tal i com també s’indica en el proper apartat 6.3.2, a l’annex B del document de la
Normativa del POUM (maig 2016), s’indica per a alguns sectors amb possibles
afectacions, un conjunt de mesures, majoritàriament preventives. En concret els sectors:
PAU-2 Cal Gras 2, PAU-11 El Graner, PAU-12 Turac Parc, PMU-2 Can Pons-Mas Grau, PMU4 El Castell, SUD-1 Can Cama, SUD-2 Parc Empresarial 1, SND Els Marges i SND-2 Parc
Empresarial.
Les mesures que es proposen són majoritàriament mesures per a prevenir riscos hidrològics,
mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització, mesures per afavorir l’estalvi
d’aigua i l’ús eficient de l’aigua als edificis i equipaments i mesures d’integració paisatgística.

6.3 DETERMINACIONS PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS INSTRUMENTS QUE
DESENVOLUPIN O ES DERIVIN DEL PLA
Cadascun

dels

projectes

i

dels

instruments

de

planejament

derivat,

sorgits

del

desenvolupament d’aquest POUM, en funció del tipus i de la seva escala de treball, hauran de
tenir en compte en la seva avaluació ambiental, si s’escau, i en qualsevol cas en el seu
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plantejament la seva adequació ambiental als objectius que el Pla ha establert, seguint les
determinacions següents.

6.3.1
Determinacions per a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes
derivats del pla
Els projectes que es prevegin en l’àmbit de la xarxa Natura 2000 s’hauran de sotmetre a la
tramitació corresponent en matèria d’avaluació d’impacte ambiental, de conformitat amb allò
establert a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Alhora, les actuacions
que s’hi puguin desenvolupar hauran de garantir la seva integració ambiental i paisatgística en
l’espai protegit de referència, evitant noves ocupacions i preveient mesures per reduir els
impactes actuals.
En concret, (sense perjudici de l’avaluació ambiental dels projectes no esmentats que segons la
legislació sectorial ho requereixin), s’hauran de sotmetre a la tramitació corresponent en
matèria d’avaluació d’impacte ambiental, els projectes situats en l’àmbit de l’espai Serres del
Litoral septentrional de la xarxa Natura 2000 següents:
-

Mútua Metal·lúrgica

-

Zona esportiva de la Mútua Metal·lúrgica

-

Masies i cases rurals catalogades (Can Genís, Can Dalmau, etc.)

I segons la normativa aplicable seran objecte d’avaluació d’impacte ambiental simplificada
els projectes que puguin afectar de forma apreciable, directament o indirecta, els espais
protegits de la Xarxa Natura 2000, com ara:
-

Determinades actuacions contemplades en àmbits confrontants amb espais
protegits (PAU 1, PAU 12, etc.),

6.3.2

Determinacions per a l’avaluació ambiental dels instruments de planejament
derivats del pla

El Pla estableix que hauran de ser sotmesos al procediment d’avaluació ambiental, d’acord
amb el procediment fixat a l’article 115 del Decret 305/2006, i segons l’article 5 de la Llei
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, els successius instruments
de planejament derivats del pla avaluat que es llisten tot seguit:
-

Pla parcial de delimitació del SND dels Marges

En l’avaluació ambiental del pla parcial de delimitació del SND dels Marges, caldrà preveure
que els espais lliures de l’àmbit del SND dels Marges contribueixin a preservar els sòls propers
a la xarxa hidrogràfica, l’àrea de possible conflicte per a la connectivitat en el límit de terme
municipal i la vegetació arbòria existent a la part nord del sector. L’ordenació proposada estarà
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sotmesa al resultat del procediment d’avaluació ambiental del pla parcial de delimitació
corresponent.
-

Pla parcial de delimitació del SND Parc empresarial

En l’avaluació ambiental del pla parcial de delimitació del SND Parc empresarial, caldrà
estudiar diferents alternatives amb l’objecte de minimitzar l’extensió d’aquest sector, que
garanteixi el criteri de l’ISA relatiu a la preservació de les àrees d’interès agrícola establert, atès
que suposa un grau d’ocupació important de la principal zona de conreus del municipi. I evitar
la consolidació d’un continu urbà entre Cabrils i Vilassar de Dalt i l’aïllament de la peça de sòl
no urbanitzable agrícola del sud-oest del terme municipal. Preveure una ordenació de baixa
densitat d’edificació i l’adopció de criteris i mesures ambientals de preservació d’arbres o
arbredes catalogades; protecció del sistema hidràulic i conservació de la vegetació natural
d’interès existent; revegetació de la riera amb espècies arbòries i arbustives pròpies de la
vegetació de les rieres del Maresme; integració paisatgística; i accessibilitat i connectivitat dels
camins veïnals existents a la zona.
L’ordenació proposada estarà sotmesa al resultat del procediment d’avaluació ambiental del pla
parcial de delimitació corresponent.
-

Plans derivats en els supòsits previstos per la legislació sectorial vigent.

Així mateix, el POUM determina que requeriran l’adopció de mesures correctores per les
seves possibles afeccions ambientals, els instruments de planejament derivats del pla avaluat
que no es troben en el cas anterior i es llisten tot seguit.
-

SUD-1. Can Cama
SUD-2. Parc empresarial-1
SUD-3. Parc empresarial-2
PAU-2. Cal Gras-2
PAU-11. El Graner
PAU-12. Turac Parc
PMU-2. Can Pons-Mas Grau
PMU-4. El Castell

-

SND dels Marges
SND Parc empresarial

El conjunt de mesures, majoritàriament preventives s’inclouen per a cada sector a
l’annex B del document de la Normativa del POUM. Les mesures que es proposen són
majoritàriament mesures per a prevenir riscos hidrològics, mesures per l’acondicionament de
l’espai verd i la urbanització, mesures per afavorir l’estalvi d’aigua i l’ús eficient de l’aigua als
edificis i equipaments i mesures d’integració paisatgística.

6.3.3

Altres determinacions: Mapa de capacitat acústica

Ordenança de sorolls de l’Ajuntament de Cabrils
El municipi de Cabrils disposa de l’Ordenança de sorolls de l’Ajuntament de Cabrils, aprovada
el 26 de novembre de 2010 (BOP 16-12-2010). L’annex 1 de l’ordenança estableix les zones de
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sensibilitat acústica delimitades segons la capacitat acústica del territori i establertes en el
mapa de capacitat acústica de Cabrils.

Font: l’Ordenança de sorolls de l’Ajuntament de Cabrils.

Mapa de capacitat acústica:
L’Ajuntament de Cabrils té l’obligació d’elaborar i d’aprovar el mapa de capacitat acústica
que estableix els objectius de qualitat amb la zonificació acústica del territori i els valors
límit d’immissió, d’acord amb el que preveu la Llei 16/2002
La delimitació de zones de sensibilitat acústica o d’altres zones s’hauran d’incloure al mapa de
capacitat acústica de Cabrils.
El Mapa haurà d’incloure també, a títol informatiu, la zona de soroll de les infraestructures de
transport existents, que s’ha de sol·licitar a l’Administració titular de la infrastructura, per tal de
tenir-la en compte per compatibilitzar els usos de l’entorn de les infraestructures de manera que
es pugui assegurar els objectius de qualitat acústica d’acord amb la Llei.
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El Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa es posa a disposició de
l’Ajuntament de Cabrils per, si ho considera necessari, prestar el suport tècnic per a realitzar i/o
adequar el mapa de capacitat acústica als usos del sòl d’acord amb el que estableix la
disposició final i l’Annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n'adapten els annexos
Qualitat acústica en el planejament derivat
Pel que fa a noves construccions abans que s’atorguin els permisos i les llicències
corresponents l’ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic recull els objectius de
qualitat acústica exigibles i preveu les mesures necessàries per al seu compliment, i també que
aquestes mesures i objectius es fan efectius tant en el projecte d’execució com en les fases
d’ordenació i de disseny.
Si el projecte bàsic d’una nova construcció no compleix el que disposa l’apartat anterior, el
procediment administratiu d’atorgament resta en suspens fins que no s’acrediti el seu
compliment o previsió.

6.3.4

Altres determinacions: Mapa de la protecció envers la contaminació
lluminosa i planejament o projectes derivats del Pla

Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa
L’Ajuntament de Cabrils haurà de comunicar al Servei per a la Prevenció de la Contaminació
Acústica i Lluminosa (informe data 16/06/2014) l’aprovació definitiva del POUM als efectes
d’actualització del Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya.
Projectes d’activitats, equipaments, o infraestructures derivats del Pla
L’impacte de la contaminació lluminosa dels

projectes d’activitats, equipaments, o

infraestructures que puguin derivar de l’aprovació del Pla s’ha de tenir en compte en la
comunicació, llicència, autorització ambiental o autorització substantiva, així com en els tràmits
d’avaluació d’impacte ambiental dels mateixos.

6.3.5

Altres determinacions: Preservació d’espais d’interès geològic i de sòls
contaminants.

Les determinacions aplicables en matèria de preservació d’espais d’interès geològica i de sòls
contaminants seran d’aplicació independentment de la classificació del sòl, qualificació i/o
inclusió en sectors de planejament.
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6.4 CONCRECIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
6.4.1

Indicadors ambientals de seguiment del Pla

Els indicadors ambientals proposats per al seguiment del Pla són els que es relacionen a
l’apartat 7.3 de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), octubre 2014.
Els indicadors fan la funció de referents ambientals que permetran comparar en el futur algunes
de les repercussions ambientals que tindrà el nou planejament en comparació amb la situació
actual.
Els indicadors ambientals definits compleixin els paràmetres següents:
- Són fàcilment mesurables, de manera que es pugui efectuar l’examen amb una certa
immediatesa i sense excessives complicacions de caràcter tècnic.
- Són pràctics i comprensibles, a fi i efecte que puguin assolir de manera efectiva el paper
d’eines d’informació pública si és necessari. La seva interpretació ha de ser rellevant per a les
classes dirigents, els quadres tècnics i la ciutadania en general.
- Són descriptius i integren el màxim nombre d’entrades, per tal que un mateix indicador
reflecteixi com més aspectes ambientals millor, ja sigui directament o bé indirecta.

6.4.2

Càlcul d’indicadors ambientals de seguiment del Pla

A continuació es presenta el càlcul dels indicadors ambientals establerts en el document de
referència. Per a alguns indicadors no s’ha pogut calcular el valor de l’indicador corresponent a
l’alternativa 0 (o abans del POUM) o el valor de l’indicador per a la proposta del Pla, per manca
d’informació o dificultat d’accés a la informació.
El document Informe de Sostenibilitat Ambiental (octubre 2014), inclou també el següent càlcul
d’indicadors.
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INDICADOR 1: : % de sòl municipal artificialitzat (sòl urbà, urbanitzable i sistemes en SNU
respecte la superfície municipal total).
Objecte: Estimar el consum de sòl al municipi.

Tendència desitjada

I = S urbana + Surbanitzable + SsistSNU X 100
Smunicipi
Surbana : superfície urbana actual
Surbanitzable : superfície urbanitzable planificada
SsistSNU : superfície de sistemes generals en sòl no urbanitzable, excepte el
sistema d’espais lliures i sistema hidrogràfic
Smunicipi : superfície total del municipi

A disminuir

Font de les dades
Surbana , Surbanitzable , SsistSNU: planejament urbanístic general vigent/ Mem Inf Setembre 2010 / POUM en tràmit

Càlcul (PGO 1999)

I = 3.119.239 (Surbana) + 523.422 (Surbanitzable) + 451.479 (SsistSNU) x 100 = 58,73%
6.970.803 (Smunicipi)
Càlcul (POUM 2016)

I =( 3.501.308 + 40.555 + 161.490 + 177.613)/6.970.803 x 100 = 55,67%

INDICADOR 2: % de superfície destinada a habitatges unifamiliars respecte la prevista per
habitatges plurifamiliars
Objecte: Valorar la tipologia d’ús residencial en relació amb el sòl ocupat i la seva evolució

Tendència desitjada

d’acord amb el nou planejament

I = S unifamiliar
S plurifamiliar
Sunifamiliar : superfície de les zones qualificades amb usos residencials
unifamiliars (en sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables)
Splurifamiliar : superfície de les zones qualificades amb usos residencials
plurifamiliars (en sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables)

A disminuir

Font de les dades

Sunifamiliar , Splurifamiliar : Planejament urbanístic general vigent / POUM en tràmit
Càlcul (PGO 1999)

I = S unifamiliar =1.882.047m2/109.986m2 = 17,11
S plurifamiliar

Càlcul (POUM 2014)

I = S unifamiliar = 1.790.943/204.433 = 8,76
S plurifamiliar
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INDICADOR 3: Nombre d’habitages/Ha de sòl urbà i urbanitzable
Tendència
desitjada
I=

Núm. habitatges
Surbana i S urbanitzable

A mantenir-se o
augmentar

Surbana : superfície urbana actual
Surbanitzable : superfície urbanitzable planificada
Font de les dades
Núm. habitatges, Surbana, Surbanitzable : Planejament urbanístic general vigent / POUM en tràmit

Càlcul (PGO 1999)

I = 3.414 habitatges / 364,26 = 9,37
Càlcul (POUM 2016)

I = 4.273 / 354,18 = 12,06

INDICADOR 4: Percentatge de sòl urbà i sòl urbanitzable amb pendents superiors al 20%
Tendència
desitjada
I=

Surbana + Surbanitzable > 20% X 100
Smunicipi

Surbana : superfície urbana actual pendent > 20%

A disminuir

Surbanitzable: Superfície sòl urbanitzable pendent > 20%
Smunicipi; Superfície total del municipi
Font de les dades
Càlcul (PGO)

Pendent
Càlcul (POUM 2016)

Pendent
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INDICADOR 5: Capacitat d’acollida de població del parc d’habitatges existent i proposat respecte l’increment demogràfic
previst.

Objecte: Capacitat d’acollida teòrica, suposant que es construeixin totes les parcel.les
al màxim del volum permès. En general, mai s'arriba, perquè moltes parcel.les poden
(p.ex.) fer una planta més que finalment no es construeix, o perquè queden solars
lliures o polígons que no s'executen.

Tendència
desitjada

A disminuir

Font de les dades
Planejament urbanístic general vigent / POUM en tràmit

Càlcul (PGO 1999)

Població màxima teòrica = 10.788 habitants
Càlcul (POUM 2016)

Població màxima teòrica = 12.819 habitants

INDICADOR 6: % d’ocupació del sòl no urbanitzable (equipaments, hivernacles, infraestructures de mobilitat,
naus de caràcter agrícola, ramader o industrial, etc.).
Objecte: Estimar el nivell de pressió que exerceixen els diferents usos i activitats ubicades
en el sòl no urbanitzableen l’estat actual.

Tendència
desitjada

I = S snuO X 100
S snu
SsnuO:superfície de sòl no urbanitzable ocupada per usos i activitats que incideixen en la

A disminuir

fragmentació del territori.
Ssnu:superfície total de sòl no urbanitzable.

Font de les dades
SsnuO, Ssnu:Planejament urbanístic general vigent / POUM en tràmit

Càlcul (PGO 1999)

I = Sòl no urbanitzable rural i agrícola = 270.292,00 m2 /3.328.142,00m2 = 8,12
Sòl no urbanitzable total
Càlcul (POUM 2016)

I = Sòl no urbanitzable rural i agrícola = 202.384 m2 / 3.267.450 = 6,19
Sòl no urbanitzable total

87

POUM CABRILS
Document per aprovació provisional

Memòria Ambiental
Novembre 2016

INDICADOR 7: % de terrenys situats en zones inundables classificats de sòl urbà o urbanitzable, i qualificació del sòl
atorgada.

Tendència
desitjada
I = Surbana +Surbanitzable zona inundable X 100
Smunicipi
Surbana: superfície sòl urbà en zona inundable

A disminuir

Surbanitzable: Superfície sòl urbanitzable en zona inundable
Smunicipi: Superfície total del municipi
Font de les dades
Càlcul (PGO)
Pendent

Càlcul (POUM)
Pendent

88

POUM CABRILS
Document per aprovació provisional

Memòria Ambiental
Novembre 2016

INDICADOR 8: Consum anual d’aigua d’abastament per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial
admès).
Objecte: Avalua el consum d'aigua que prové de la xarxa de subministrament

Tendència desitjada

municipal, així com les pèrdues registrades a la xarxa de distribució. Es
considera el consum total excloent la indústria.

I = Consum d’aigua /dia = l/persona/dia

A disminuir

Població total
Font de les dades:
AGÈNCIA DE L'AIGUA (ACA)
Càlcul (PGO)
Anys

Volum total excloent l'indústria l/persona/dia

2011

266,0

2012

257,0

2013

218,0

Càlcul (POUM)

INDICADOR 9: % d’aigües residuals urbanes depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat
legislativament establerts.
Tendència desitjada

I = Cabal d’aigua residual tractada a EDAR = m3/hab/dia
Població total

A augmentar

I = Població connectada sist.sanejament X 100
Població total

A augmentar

Font de les dades:
Càlcul (PGO)
Pendent
Càlcul (POUM)
Pendent
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INDICADOR 10: Consum anual d’energia per habitant

Tendència desitjada
Consums energètic per càpita del municipi de Cabrils corresponents al sectors
d’activitat (primari, industrial, serveis, domèstic, transport)-

A disminuir

Font de les dades
PAES Cabrils. Taula 2-2 Consum energètic per càpita del municipi de Cabils
Anys

indicador

2000

23,82

MWh/habitant

2001

23,09

MWh/habitant

2002

21,84

MWh/habitant

2003

21,61

MWh/habitant

2004

20,68

MWh/habitant

2005

20,36

MWh/habitant

2006

19,28

MWh/habitant

Càlcul (POUM)

INDICADOR 11: % de superfície viària prioritària per a vianants

Tendència desitjada

I = S prioritat X 100
S total
A augmentar
Sprioritat : Superfície viària amb moderació de circulació (àrees de vianants,
prioritat invertida, zones 30)
Stotal : Superfície total de la xarxa viària urbana del municipi
Font de les dades
S1 : POUM en tràmit
S2 : Planejament territorial i sectorial vigent
Càlcul (PGO)
Pendent
Càlcul (POUM)
Pendent
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INDICADOR 12: Superfície de sòl no urbanitzable de protecció ambiental

Objecte: Valorar la protecció del sòl no urbanitzable en base a la protecció
fixada pel planejament territorial i sectorial.

I=

Tendència desitjada

S1
S2

S1: Superfície del conjunt de zones en SNU que contingui restriccions als usos
genèrics admesos en SNU per l’article 47 de la Llei d’urbanisme per raons de
protecció ambiental

A augmentar

S2: Superfície total de sòl qualificat com a sòl de protecció especial pels plans
territorials parcials en el municipi
Font de les dades
S1 : POUM 2016
S2 : Planejament territorial i sectorial vigent
Càlcul (PGO)
Pendent
Càlcul (POUM)
Pendent

INDICADOR 13 : % de producció local d’energies renovables

Tendència desitjada

I = E renovable X 100 =
E
A augmentar
Erenovable: Energia renovable produïda localment
E: Energia elèctrica total
Font de les dades: Segons les dades disponibles, Cabrils no disposa de centrals de generació energètica
mitjançant energies renovables.
Càlcul (any)
Càlcul (POUM)

91

POUM CABRILS
Document per aprovació provisional

Memòria Ambiental
Novembre 2016

INDICADOR 14: % de residus sòlids urbans recollits de forma selectiva

Tendència desitjada

I = t anuals de residus municipals recuperats X100
t anuals de residus municipals produïts

A augmentar

Font de les dades:
Agència de Residus de Catalunya (ARC)
Càlcul (any 2012)
I= 4.038,63 T x 100= 66,39 %
6.083,63 T
Població: 7.140 habitants; kg/hab/dia: 2,33; kg/hab/any: 852,05

Càlcul (any 2013)
I= 3409,80 T x 100= 62,19 %
5.482,80 T
Població: 7.181 habitants; kg/hab/dia: 2,09 kg/hab/any: 763,52
Càlcul (any 2014)
I= 3.035,98 T x 100= 59,82 %
5.074,98 T
Població: 7.197 habitants; kg/hab/dia: 1,93; kg/hab/any: 705,15
Càlcul (POUM)
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Taula 29. Taula resum Indicadors ambiental de seguiment del Pla

INDICADORS DE REFERÈNCIA

I.1

%sòl urbà o urbanitzable

PGO

POUM

Tendència
desitjada

Valoració

58,73

55,67

disminuir



I.2

% S habitatges unifamiliars/S
habitatges plurifamiliars

17,11

8,76

disminuir



I.3

Nombre d’habitatges/ha de sòl urbà
i urbanitzable

9,37

12,06

mantenir o
augmentar



I.4

% SU i Sble amb pendents > 20%

----

---

disminuir

----

I.5

% habitats parc d’habitatges
existent i proposat/increment
demogràfic previst

10.788
habitants

12.819
habitants

disminuir

x

6,19

6,04

disminuir



----

---

disminuir

----

disminuir



I.6

I.7

I.8

I.9

% d’ocupació SNU

SU i Suble risc d’inundació (ha)

Consum d’aigua (litre/persona/dia)

% Aigües brutes depurades

266 ( 2011)
257 (2012)
218 (2013)
---

---

augmentar

---

19,28
(any 2006)

---

disminuir

---

I.10

Consums energètic per càpita
(MWh/habitant)

I.11

% de superfície viària per a
vianants

----

---

augmentar

---

I.12

Sòl de protecció especial/SNU

----

---

augmentar

---

I.13

Producció energia renovable
( % kWh/any)

---

---

augmentar

---

I.14

Generació de residus (T/any)

59,82
(any 2014)

---

augmentar

---
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Modalitat de seguiment del Pla

D’acord amb l’article 29 de la Llei 6/2009, el promotor del Pla, en aquest cas l’Ajuntament de
Cabrils, haurà de ser el responsable de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi
ambient que comporti el desenvolupament del POUM.
Aquesta modalitat de seguiment s’estableix sense perjudici que l’òrgan ambiental hi pugui
participar o pugui designar una direcció ambiental específica o comissió mixta de seguiment.

LLEI 9/2006, del 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
Article 29. Seguiment.
1. El promotor del pla o programa és el responsable de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el
medi ambient que comporta l’aplicació o l’execució dels plans i programes. En els supòsits de plans i
programes de promoció privada, el responsable d’aquest seguiment és l’òrgan responsable de la
tramitació del procediment d’elaboració i d’aprovació del pla o programa.
2. L’òrgan ambiental corresponent participa en el seguiment ambiental dels plans i programes. A aquests
efectes, en els supòsits en què la legislació sectorial que regula el pla o programa estableixi un òrgan
específic de seguiment, aquest és l’encarregat de donar compte a l’òrgan ambiental dels informes de
seguiment, amb la periodicitat que estableixi la memòria ambiental. En la resta de supòsits, atenent la
transcendència del pla o programa, l’òrgan ambiental pot determinar, en la resolució a què fa referència
l’article 25, la necessitat de designar un director o directora ambiental de seguiment del pla o programa o
una comissió mixta de seguiment.

El seguiment ambiental el durà a terme l’Ajuntament de Cabrils, que serà l’encarregat d’emetre
i lliurar els informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de la matèria i a
l’òrgan ambiental. Per a aquesta tasca, podrà designar un director ambiental del pla.
L’informe de seguiment del Pla s’elaborarà amb caràcter biennal o quadriennal, coincidint amb
el programa d’actuació urbanística municipal o l’agenda d’actuacions prevista per al seu
desenvolupament. En l’informe de seguiment del Pla es valoraran els aspectes ambientals
resultants del desenvolupament del Pla en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, i on
s’aportarà el càlcul actualitzat dels indicadors de seguiment ambiental. D’aquests informes es
trametrà una còpia als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat als
efectes del seguiment del POUM d’acord amb l’article 29 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril.
Aquesta modalitat de seguiment s’estableix sense perjudici que l’òrgan ambiental hi pugui
participar o pugui designar una direcció ambiental específica o comissió mixta de seguiment.
Cabrils, maig de 2016

Isabel Lleonart i Botia
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