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1. MEMÒRIA 

1.1 OPORTUNITAT I OBJECTIU 

1.1.1 ANTECEDENTS 

El Pla General Metropolità de Barcelona qualificà com a Equipament (claus 7a i 7b) un conjunt 
de terrenys de l’entorn de la plaça Pompeu Fabra. En aquest entorn, hi ha un conjunt de 
terrenys que són propietat de l’EMD de Valldoreix. 
 
Recentment l'EMD ha adquirit la parcel·la amb nº cadastral 501701, fet que ha desencadenat el 
interès per desenvolupar aquest Pla Especial. Actualment aquesta entitat està interessada en 
comprar les parcel·les cadastrals 501708 i 401702. 
 
En una de les parcel·les propietat de l'EMD està situada la seu de la mateixa. L’edificació 
actual, a més de seu de l’EMD, incorpora altres usos de caràcter sociocultural. En concret: 
l’escola de música, una sala de lectura i un espai complementari de bar.  
 
La part no edificada de les finques de l’entitat s’utilitza actualment com a aparcament no 
sistematitzat, al servei de l’edifici públic. 
 
A la parcel·la nº401702 hi ha un arbre protegit pel catàleg de patrimoni de Sant Cugat, així com 
22 arbres inventariats per els serveis tècnics de medi ambient de l'EMD que es consideren 
importants a preservar. 
 
Per altra banda, fa alguns anys que han estat aprovats plans especials per definir els usos 
d’equipament en dues parcel·les de l’entorn qualificades pel PGM com a zona 7b Equipaments 
comunitaris. En concret: 

- Pla especial pera dotació d'ús docent privat (7b), Centre docent Santa Clara International 
College, Valldoreix ( Barcelona). Aprovat definitivament el 29 de maig de 2008. 

- Pla Especial per la construcció d’una residència geriàtrica i centre de dia, Valldoreix. 
Aprovat definitivament el 17-10-2001 i actualment en funcionament. 

 
A més de les finques esmentades en els paràgrafs anteriors, el PGM qualifica com a 
equipaments en aquest entorn la parcel·la cadastral 501703 i part de les parcel·les 501710 i 
401703. 
 
La recent compra i l'oportunitat de compra de les parcel·les pròximes a la seu de l'EMD 
qualificades com a equipament justifiquen l’oportunitat de procedir a completar l’ordenació del 
conjunt qualificat com a equipaments pel PGM. 
 

1.1.2 OBJECTIU 

L'objectiu d'aquest Pla Especial d'Equipament, dins del marc establert pel PGM, serà establir el 
règim d'usos d'equipament en l’àmbit referit amb els següents criteris: 

- Reconèixer els usos actuals i permetre la seva evolució i/o ampliació. 
- Preveure altres usos compatibles amb els existents per al desenvolupament de la resta 

de terrenys inclosos en l’àmbit. 
- Preveure les reserves d’aparcament necessàries per al servei del conjunt d’equipaments 

actuals i futurs). 
- Determinar i ordenar l’edificabilitat del conjunt, considerant les necessitats funcionals, la 

integració en el paisatge urbà y la protecció d’elements catalogats. 
- Ordenar i reservar com a espais lliures de convivència i esbarjo els espais no edificables, 

afavorint la connectivitat de vianants i bicicletes de l’entorn, i respectant els criteris 
anteriors. 
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1.1.3 INICIATIVA I PROCEDÈNCIA LEGAL 

Aquest Pla Especial es redacta i s’impulsa la seva tramitació per iniciativa de l'EMD de 
Valldoreix.  
 
Es redacta a l’empara de:  

- L'article 67.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya segons redacció donada per l’article 24 de la 
Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que 
preveu la redacció de plans especials urbanístics  per desenvolupar el sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris i concretar-ne el seu ús. 

- Article 215. “Desenvolupament de les previsions sobre equipaments comunitaris” de la 
Normativa del PGM de Barcelona, que preveu la redacció d’un Pla especial integral per 
designar o modificar els tipus d’equipaments. 

  

1.1.4 CONTINGUT DEL PLA ESPECIAL 

El present pla especial està integrat pels següents documents: 
 
1. MEMÒRIA 
2. NORMATIVA  
3. PLÀNOLS 
ANNEX1: FITXA DEL CATÀLEG 
ANNEX2: NOTES REGISTRALS 
ANNEX3: ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 
ANNEX4: RESPOSTA ALS INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS AFECTADES 
ANNEX5: INFORME AL·LEGACIONS 
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1.2 INFORMACIÓ 

1.2.1 SITUACIÓ I ÀMBIT 

L’àmbit inclou un conjunt de parcel·les qualificades com a “Sistema d’equipaments comunitaris” 
amb les claus 7a i 7b pel PGM vigent, situades en l’entorn de la Plaça Pompeu Fabra de 
Valldoreix, exceptuant les parcel·les d'equipaments amb Pla Especial aprovat:  

- Pla Especial per a Dotació d'ús docent privat (7b) aprovat el 29 de Maig de 2008. Situat 
a nord de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 

- Pla Especial per a la construcció d'una residència, aprovada el 17 d’octubre de 2001. 
Situat a sud de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer. Actualment ja desenvolupat i en 
funcionament. 

 
En concret l’àmbit inclou total o parcialment els següents terrenys: 

- Parcel·les de titularitat pública amb nº cadastral 501705 i 501706, no edificades, situades 
a ponent del Passeig Ametller i al nord de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer. 

- Parcel·les amb edificacions de caràcter residencial, de titularitat privada amb nº cadastral 
5017010 i 501703, situades al nord de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i a l'extrem 
nord-oest de l'àmbit. Només s’inclou en l'àmbit la part d’aquestes parcel·les qualificada 
com a 7b pel PGM, excloent-se de l'àmbit la part qualificada com a 20a/11. 

- Parcel·la de titularitat pública amb nº cadastral 501702, edificada amb l’edifici de la seu 
de l’EMD de Valldoreix, situada a ponent del Passeig ametller i al sud de la Rambla 
Mossèn Jacint Verdaguer. 

- Parcel·les amb edificacions de caràcter rústic o provisional, de titularitat privada amb nº 
cadastral 501701 i 501708, situades al sud de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i a 
llevant del Passatge Can Bord. Només s’inclou en l'àmbit la part d’aquestes parcel·les 
qualificada com a 7b pel PGM, excloent-se de l'àmbit la part qualificada com a 20a/11, 
que romandrà com a terreny no edificable en no tenir les dimensions suficients. 

- Parcel·les no edificades excepte per una petita edificació auxiliar, de titularitat privada 
amb nºcadastral 401702 i 401703, situades al sud de la Rambla Mossèn Jacint 
Verdaguer i a ponent del Passatge Can Bord. Només s’inclou en l'àmbit la part 
d’aquestes parcel·les qualificada com a 7b pel PGM, excloent-se de l'àmbit la part 
qualificada com a 20a/11. 

- Trams de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i del Passatge Can Bord confrontants amb 
els terrenys descrits. 

 
En el seu conjunt, l’àmbit inclou una superfície de 14.084,96 m2 dels que 11.890,59m2 estan 
qualificats com a zona d’equipaments comunitaris mentre que la resta està qualificada com a 
sistema viari. 
 

1.2.2 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Gairebé la meitat de les parcel·les qualificades com a equipament incloses en l’àmbit del Pla 
Especial són propietat de l’entitat EMD de Valldoreix. La resta són de propietat privada, tot i que 
en el moment actual es dona l’oportunitat d'adquirir algunes d'elles per part d'aquesta entitat. 
 
En el quadre següent es resumeixen les superfícies de les parcel·les incloses total o 
parcialment pel present Pla especial: 
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IDENTIFICACIÓ SUPERFÍCIES CADASTRE REGISTRE
Núm: Propietari Inclosa Exclosa Total Núm. Superfície Núm. Superfície

11 EMD Valldoreix 1.780,21 1.780,21 0502105 1.694
12 EMD Valldoreix 908,60 908,60 0502106 974
13 Ana Maria Caicedo Moreno

Diego Rangel Becerra 741,15 741,15 0502103 1.106 8735 605,58
14 AWFISES SL 356,24 511,02 867,26 0502110 1.250 8915 822,92
21 EMD Valldoreix 2.660,54 2.660,54 0501702 2.591
22 EMD Valldoreix 8,48 8,48 0501709 8
23 EMD Valldoreix 2.032,77 74,28 2.107,05 0501701 1.893
24 Rosario Vives Vela

Victòria Teetor Reig 1.227,28 282,39 1.509,67 0501708 1.687
31 Rosario Vives Vela

Victòria Teetor Reig 1.166,69 1.166,69 0401702 1.106
32 Facundo Sncho Soto

Sigrid Ohliger Lopez
Ma. Magdalena Lopez O'Barth 1.008,63 252,07 1.260,70 0401703 1.250 7521 932,20

Total Equipaments (7a o 7b) 11.890,59
0 Carrers 2.194,37

Total Sistema viàri (5a) 2.194,37
TOTAL 14.084,96

8432 3.317,40
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1.2.3 ESTAT ACTUAL I USOS EXISTENTS 

 
L’estat actual i usos existents en les parcel·les incloses en l’actuació varia segons les 
propietats. A continuació es descriu parcel·la per parcel·la la seva situació. 
 
Parcel·les cadastrals números 502105 i 502106:  
La major part del terreny és un espai relativament pla i sense vegetació destacable, que 
s'utilitza com a aparcament. A l'extrem sud-est d'aquesta parcel·la, a tocar de la rotonda, 
trobem una petita plaça pavimentada, amb una font i mobiliari urbà. 
 
Parcel·la cadastral número 502110:  
La finca conté un habitatge i una piscina que restarien fora de l'àmbit del PE. La part que 
quedaria inclosa correspondria a part del jardí de la finca. 
 
Parcel·la cadastral número 502103:  
La finca es troba parcialment edificada amb diversos volums d'ús presumiblement residencial i 
complementaris, disposa a més d'una piscina.  
 
Parcel·la cadastral número 501702:  
Parcel·la edificada al 1968. Es tracta d’un edifici construït com a cinema que posteriorment va 
ser rehabilitat per a albergar l’actual funció de seu de l’EMD, incorporant a més escola de 
música, sala de lectura i bar. Actualment, existeix la possibilitat d'ampliar la seva superfície útil 
en aproximadament 360m2 construint una nova planta dins el volum existent. En el quadre 
següent es resumeixen el sostre edificat i els usos als que estan està destinat. 

Descripció
Sostre 

construit % ús actual
EMD, Planta 0 421,60
EMD, Planta 1 519,94
EMD 941,54 50,86% administratiu
Sala de lectura, Planta 0 254,98
Sala de lectura 254,98 13,77% socio-cultural
Restaurant, Planta 0 123,23
Restaurant 123,23 6,66% complementari
Escola de Música, Planta -1 295,08
Escola de música 295,08 15,94% socio-cultural
Arxiu, Planta 0 171,55
Arxiu, Planta 1 64,80
Arxiu 236,35 12,77% administratiu
TOTAL EDIFICAT 1.851,18 100,00%

Ús administratiu 1.177,89 63,63%
Ús socio-cultural 550,06 29,71%
Ús complementàri 123,23 6,66%

 
Pel que fa l'ús de bar-restaurant, actualment es troba gestionat mitjançant concessió 
administrativa, segons el contracte signat el 27 de Juny de 2007, per un termini de 15 anys i 
amb les superfícies següents contemplades: 

Superfície local 88,86 m2 sup. útil 
Ús de la terrassa frontal: 80 m2 
Ús del pati posterior: 50 m2 

 
Parcel·la cadastral número 0501701:  
La finca conté dues edificacions, ambdues en desús. Un petit habitatge de superfície 46 m2 
construïts segons cadastre que data del 1948, i una antiga nau de superfície 221 m2 construïts 
segons cadastre que havia estat destinada a venda de productes de jardineria. 
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Parcel·les cadastrals números 0501708 i 0401702: 
Són terrenys no transformats que conserven la vegetació boscosa amb nombrosos pins i 
sotabosc de matoll. A la parcel·la 501708 hi trobem vegetació d'interès, en concret hi trobem un 
roure protegit catalogat com l'element J-49 "El roure de Mossèn Cinto", i els serveis tècnics de 
medi ambient de l'EMD de Valldoreix hi inventarien els següents arbres que per les seves 
característiques consideren importants de preservar: 
 

NÚMERO EXEMPLAR  ESPÈCIE  PERÍMETRE A 1 m (cm) 

1 Quercus cerrioides 140 
2 Quercus faginea 270 
3 Quercus ilex 150 
4 Quercus ilex 80 
5 Quercus ilex 75 
6 Quercus ilex 75 
7 Quercus ilex 100 
8 Quercus ilex 120 
9 Quercus ilex 250 
10 Quercus ilex (2 branques) 55 / 60 
11 Quercus cerrioides 110 
12 Quercus ilex 70 
13 Quercus ilex 90 
14 Quercus ilex (3 branques) 210 
15 Quercus ilex 85 
16 Quercus ilex 65 
17 Quercus ilex  80 
18 Quercus ilex 50 
19 Quercus cerrioides (2 

branques) 
81 

20 Quercus cerrioides 84 
21 Quercus ilex 105 
22 Quercus ilex (2 branques) 220  

 
 
Parcel·la cadastral número 0401703: 
La finca es configura com a part del jardí de la finca veïna (0501704). Dins de l'àmbit del 
present P.E. hi ha una petita construcció auxiliar, una àrea enjardinada amb gespa i arbrat 
ornamental i una zona pavimentada habilitada com a aparcament cobert en part amb una 
construcció posterior al 2008. Fora de l'àmbit i en la mateixa finca, hi ha l’edificació auxiliar de 
servei a la piscina que es troba fora de la parcel·la. 
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1.2.4 PLANEJAMENT VIGENT    

El planejament vigent que condiciona les característiques urbanístiques de l’àmbit del Pla 
Especial és el següent: 

- Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en data 14 de juliol de 1976.  

- Modificació Puntual de les NNUU del PGM en l'àmbit de Sant Cugat del Vallès 
aprovat definitivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat en data 20 de setembre de 
2013. 

- MPG Finca Vall d'Or a Valldoreix aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona en data 22 de Novembre de 2004. 

- Revisió del Pla Especial Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 30 d'Abril de 2008.  

 
 
Pla General Metropolità refós amb la Modificació Puntual de les NNUU del PGM 
en l'àmbit de Sant Cugat del Vallès 
 
L’àmbit del Pla Especial inclou un conjunt de terrenys en l'entorn de la plaça Pompeu Fabra 
qualificats com a equipaments comunitaris i dotacions. En concret qualificats amb les claus 7a i 
7b (existents o reserva) 
 
Pel que fa al sistema d’equipaments comunitaris i dotacions, el Pla General Metropolità 
estableix al Títol Tercer: “Sistemes”, Capítol Quart: “Equipaments comunitaris i serveis tècnics 
metropolitans”: 
 
A continuació es transcriuen els articles de la Normativa que condicionen específicament el 
present Pla Especial 
 
Article 212. Tipus d'equipaments comunitaris 

 
1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris amb les edificacions, instal·lacions i altres 
accessions o serveis sobre aquests sòls, es classifiquen en els tipus següents:  
 

a. Equipaments docents. Centres docents, públics o privats, i annexos esportius.  
b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, públics 
o privats, d’interès públic, social o comunitari, i cementiris.  
c. Equipaments culturals i religiosos. Temples, centres religiosos, centres o instal·lacions 
per a congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o comunitari i 
annexos esportius i recreatius.  
d. Equipaments esportius i recreatius. Edificacions i instal·lacions esportives; 
campaments; centres d’esbarjo o d’expansió; balnearis i establiments de banys i d’altres 
turístics no residencials, d’interès públic, social o comunitari; i serveis annexes.  
e. Equipaments de proveïment i subministraments. Escorxadors, mercats i altres centres 
de proveïment, sempre de titularitat pública, encara que de possible gestió privada, i 
àrees de servei.  
f. Equipaments tècnics administratius i de seguretat. Centres o edificis per a serveis de 
l’Administració pública, serveis de seguretat o militars i d’altres d’interès públic.  

 
2. Els sòls per a equipaments comunitaris són els representats als plànols b-2 i b-3, a escala 
1:5000 i 1:10.000, amb els números d’identificació 7-a, 7-b i 7-c. El número 7-a representa 
els equipaments existents o en execució o amb llicència; el número 7-b, els sòls reservats 
per a equipaments de nova creació i àmbit local; i, el número 7-c s’assignarà als sòls per a 
equipaments de nova creació d’interès supralocal o metropolità. 
... 
 
4. Sense prejudici d’allò regulat al punt 3, s’admetran els següents usos complementaris: 
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a) Pels equipaments assenyalats al primer punt d’aquest article s’admetran els usos 
comercials i de restauració vinculats a l’ús principal amb un màxim del 10% del sostre 
total que materialitza en l’equipament. 
b) En el cas dels equipaments docents, s’admetran usos destinats a activitats 
econòmiques dirigides a la recerca, a la innovació i/o a la investigació i 
desenvolupament, sempre lligades a l’ús docent i en continuïtat amb aquest, o en 
interacció entre la docència i el món de l’empresa, sota un règim de tutories e fins a dos 
anys per desenvolupar les esmentades activitats; amb un màxim del 20% del sostre total 
que es materialitza en l’equipament. 

 
 
Article 213. Destinació dels equipaments actuals 

 
1. Els equipaments qualificats com a tals i ja existents o que estiguin en execució, anteriors 
al Pla Comarcal de 1953 o realitzats de conformitat amb aquest i amb els Plans Parcials del 
seu desenvolupament, quedaran afectats al mateix tipus d’equipament existent o previst, 
segons la classificació de l’article anterior.  
 
2. La mutació del tipus d’algun dels equipaments esmentats es farà d’acord amb el que 
disposa l’article següent pel que fa a la modificació relativa als nous equipaments. 
... 
 

Article 215. Desenvolupament de les previsions sobre equipaments comunitaris.  
 
La concreció del tipus d’equipament o la mutació del que ja hagi estat concretat s’efectuarà 
d’acord amb el que segueix:  
 
1r. El procediment s’incoarà a instància de part o a proposta de qualsevol departament 
ministerial, d’algun dels ajuntaments integrats a l’Entitat Metropolitana o per decisió 
d’aquesta.  
 
2n. S’elaborarà un Pla Especial integrat, com a mínim, pels documents següents:  

a. Memòria que justifiqui la necessitat o conveniència de la concreció o mutació, la seva 
coherència amb el Pla General i la incidència en la dotació d’equipaments.  
b. Plànols d’informació i de situació o emplaçament.  
c. Si escau, estudi econòmic sobre les variacions que en aquest aspecte s’introdueixin.  

 
3r. El Pla Especial se sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes, i s’atorgarà 
audiència a la corporació local afectada. Se citarà els propietaris afectats individualment per 
a la informació pública. Decidides les reclamacions, si n’hi hagués, l’òrgan competent 
atorgarà l’aprovació definitiva. 
 
4t. En àmbits qualificats d’equipament amb parcel·les preexistents o resultants inferiors a 
2.000m2, el pla especial que s’elabori hauria de considerar la totalitat de la unitat funcional 
de que es tracti, no admetent-se l’exclusió de peces de superfície inferior a 2.000m2; i 
justificar la compatibilitat entre els diferents usos possibles en el conjunt, així com de les 
condicions d’ordenació i edificació, si s’escau, tot garantint la coherència amb el pla director 
d’equipaments locals municipal, havent-se d’observar la jerarquització d’usos d’acord amb la 
seva identificació en els temes de l’article 212.2 
 

Article 217. Condicions d’edificació. 
 

1. L’edificació a les àrees d’equipament s’han d’ajustar a les necessitats funcionals dels 
diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar, i a 
la integració al sector on s’ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal determinar les diferents 
condicions urbanístiques en un Pla Especial.  
 
2. Quan falti el pla especial, s’han d’observar les condicions següents:  

a. Al sòl urbà, per a tot tipus d’equipaments ha de regir el tipus d’ordenació de la zona on 
se situa l’equipament o, si escau, de la zona contigua, i s’han de respectar les condicions 
d’edificació vigents.  
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b. En sòl urbanitzable i només per als equipaments de titularitat pública han de regir les 
condicions següents:  

Tipus d’ordenació. Edificació aïllada.  
Altura màxima. 12 m. que podrà depassar-se quan es justifiqui per les 
característiques i finalitats de l’equipament, fins un màxim de 18 m.  
Ocupació màxima en planta baixa. 60 per 100.  
Intensitat d’edificació neta. 1 m2 sostre/m2 sòl.  
Forma i distribució de l’edificació. La forma i distribució dels cossos de l’edificació 
hauran de permetre la sistematització d’espais de l’interior dels solars per a jardins i 
patis.  

 
3. Els locals destinats a espectacles públics, sales de festes i similars no podran ésser 
confrontants amb edificis d’ús religiós, cultural o sanitari, si no n’hi ha una separació mínima 
de 14 m. 

 
Article 227. Altura de les plantes pis  

L’altura lliure de les plantes pis no ha de ser inferior a 2,70 m. L’altura total, inclòs el forjat, 
es reglamenta a cada zona. 
 

Article 227 bis 
Totes les alçades màximes reguladores establertes en aquestes normes, així com les dels 
planejaments derivats que resultin vigents i que permetin alçades lliures mínimes de 2,50 m 
entre plantes destinades a habitatges, s’amplien a raó de + 30 cm per planta per sobre de la 
planta baixa, per permetre l’assoliment de les determinacions de l’article 227 i una solució 
constructiva de sostres fins a 40 cm. 

 
Atenent a les determinacions del l'Art.217 punt 2a, es considera necessari tenir en compte a 
efectes de la integració en el paisatge urbà, els següents articles de la Normativa del PGM que 
fan referència al tipus d'ordenació de la zona on es situa l'equipament, en concret la clau 
20a/11: 
 
Article 338. Subzones 

A la zona d’ordenació en edificació aïllada s’estableixen diferents subzones, que responen a 
la varietat originària.  
2. Aquestes subzones són:  
... 
VIII (20a /11)  
.. 

 
Article 340. Edificabilitat 

1. Els índexs d’edificabilitat neta són: 
.. 
VIII (20a/11): 0,50 m2 st/m2 s 
... 
 

Article 343. Condicions d’edificació a les subzones unifamiliars 
 

1. La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima del front al vial i l’ocupació màxima de 
parcel·la en aquestes subzones són: 
... 
VIII -1.000m2-18m- 20% 
... 
 
2. L’alçada màxima i el nombre de plantes de l’edificació principal i l’alçada màxima i 
percentatge d’ocupació amb construccions auxiliars, dins l’ocupació màxima establerta a la 
condició primera, es regeixen per les normes del quadre següent:  
... 
VIII - 9,15 m.- PB + 2 P- 3,30 m. 3%  
... 
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3. La separació de l’edificació a les llindes de la parcel·la i la separació entre edificacions en 
parcel·la, han de respectar les distàncies mínimes següents:  
 
.... 
VIII - Separació a llindes 8m front - 5m lateral - 8m fons 8 5 8 - Separació entre edificacions 
d’una mateixa parcel·la en relació amb les alçades 1 
... 

 
MPG Finca Vall d'Or 
 
Aquesta modificació ajusta el límit sud de les parcel·les qualificades com a equipament, i es fa 
coincidir amb el límit de la partió de les parcel·les existents. Aquesta modificació s'ha tingut en 
compte aquest document a l'hora de definir l'àmbit del Pla Especial 
 
 
Revisió del Pla Especial Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic 
 
En un dels terrenys inclosos a l'àmbit trobem un arbre protegit catalogat com l'element J-49 "El 
roure de Mossèn Cinto". A continuació es transcriu l’articulat que afecta al Pla i s’annexa a 
aquesta memòria la fitxa corresponent a aquest element. (Annex 1) 

 
Article 28. Normes específiques per al nivell de protecció J 

Els arbres singulars i les formacions estructurades d'arbres són els objectes de la protecció. 
Comprèn tant els arbres individualment com els grups o conjunts d'arbres ordenats segons 
una determinada estructura o forma de plantació com són alineacions, rotondes, etc. No es 
permet la tala dels arbres ornamentals protegits, mentre visquin. Els arbres protegits s'han 
de mantenir amb cura. 
 
L'entorn de protecció d'un arbre protegit és la línia corba tancada paral·lela, per fora, a la 
projecció de la capçada i ubicada a tres metres de distancia (veure gràfic normatiu annex 8), 
excepte els cassos que s'indiquen expressament en les fitxes corresponents, en les quals 
s'estableixen altres determinacions. El perímetre de protecció així definit i les 
determinacions corresponents són valides també en els grups o conjunts estructurats 
d'arbres.  
 
No s'admeten les obres o actuacions en les proximitats del peu o de la capçada d'un arbre 
protegit, excepte casos especials com arbres en la tanca, en marges, etc., els quals, en tot 
cas, contenen les corresponents indicacions en les fitxes individuals. 
 
El perímetre de protecció dels arbres no pot ser ocupat per les edificacions ni en ell s'hi 
poden fer actuacions que comportin la tala total o parcial de les ramificacions o branques i 
troncs que formen part del nucli de sustentació de la capçada. S'exceptuen els cassos 
especials com els arbres viaris o en les tanques o els marges, etc., les determinacions 
corresponents s'indiquen en les fitxes individuals.  
 
Les excepcions a les normes anteriors venen del fet irreversible de la mort biològica de 
l'arbre, o del manteniment d'unes condicions precàries de vida que li facin perdre el caràcter 
ornamental en forma irreversible. 
 
Per concretar, en cada cas, els extrems d'aquest article, caldrà constatar la compatibilitat 
amb la protecció segons l'article 8 d'aquestes Ordenances. 
 
Les normes de reposició pels casos en que sigui necessari procedir a la tala dels arbres 
protegits es detallen en l'article 29 d'aquestes Ordenances 
 

 



PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I ÚS D’EQUIPAMENT A L’ENTORN DE 
LA SEU DE L’E.M.D. DE VALLDOREIX   aprovació provisional 

MEMÒRIA  I NORMATIVA  13   

Interpretació numèrica del planejament vigent 
 
Interpretades sobre el plànol les normatives referides, i entenent que l’edificabilitat dels 
equipaments és equivalent a les dels entorns en que s’ubiquen podríem resumir les 
característiques urbanístiques de l'àmbit del Pla Especial en el quadre següent: 

Qualificació Superfície edificabilitat
Sostre 

edificable
Sostre 

edificat
7b Equipaments comunitaris i dotacions. De nova creació 3.786,19 0,50 1.893 0
7a Equipaments comunitaris i dotacions. Actuals 2.669,02 0,50 1.335 1.851
7b Equipaments comunitaris i dotacions. De nova creació 3.260,04 0,50 1.630 0
7b Equipaments comunitaris i dotacions. De nova creació 2.175,32 0,50 1.088 0
5 Sistema viari bàsic 2.194,39

TOTAL ÀMBIT 14.084,96 5.945 1.851

 

1.2.5 NECESSITATS 

El present Pla Especial vol donar resposta en primer lloc a les possibles necessitats futures 
d’ampliació dels usos actuals descrits (seu de l’EMD, escola de música, sala de lectura i bar), 
que segons les definicions vigents del PGM s’englobarien en els següents tipus: 

c. Equipaments culturals i religiosos. 
f. Equipaments tècnics administratius i de seguretat. 
 

En concret, i donada la dimensió de Valldoreix propera als 8000 habitants, es pretén possibilitar 
l’ampliació de la seu de l’EMD i l’arxiu municipal, el desenvolupament d’equipaments 
d’ensenyament no reglat (escoles de música, dansa, arts plàstiques,...) i possibilitar la 
conversió de la sala de lectura en biblioteca.  
 
Per altra banda s’han considerat possibles necessitats de la població, que siguin compatibles 
amb els usos descrits i que no estiguin solucionades en l’actualitat. 
 
Els equipaments públics existents segons els estudis realitzats per al Pla d’Equipaments de 
Sant Cugat del Vallés de 2010 (no tramitat) serien els següents: 
 

C-07 CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BENS MOBLES 
C-10 CENTRE CÍVIC DE VALLDOREIX 
D-06 CEIP FERRAN i CLUA 
D-14 ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX 
D-23 IES ARNAU CADELL 
E-07 PAVELLÓ DE VALLDOREIX 
E-09 PISCINA DE VALLDOREIX. 
E-24 PISTES IES ARNAU CADELL 
E-25 PISTES CEIP FERRAN CLUA 
S-02 CAP DE VALLDOREIX 
TA-02 EMD DE VALLDOREIX 
TA-13 MAGATZEM BRIGADA DE VALLDOREIX 
TA-15 OFICINA DE CORREUS DE VALLDOREIX 

  
Considerant les possibles necessitats d’una població d’aquestes característiques trobem la 
mancança d’espais destinats a usos assistencials. En relació al vessant de l’assistència social 
aquests serveis es realitzen en dependències de l’EMD. En relació a l’assistència a la 3a edat, 
tot i l’existència de residències privades en el nucli, no n’hi ha centres de dia a l’entorn. 
 
Ambdues consideracions ens aconsellen flexibilitzar els usos previstos permetent en tot cas els 
usos inclosos, segons la nomenclatura del PGM en el tipus: 

b. Equipaments sanitaris-assistencials. 
 
Finalment ens trobem un dèficit d’espais lliures caracteritzats com a places o parc de caràcter 
urbà, equipats com a espais de relació amb llocs d’estada i àrees de joc infantil. Pel que es 
considera adient possibilitar habilitar els espais no edificats del conjunt cobrint aquesta 
mancança, a més de preveure en el mateix conjunt les places d’aparcaments d'automòbils, 
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motos i bicicletes necessaris per cobrir les necessitats pròpies del conjunt dels equipaments 
previstos. 
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1.3 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

1.3.1 CRITERIS GENERALS 

El present Pla Especial vol reconèixer els usos actuals i permetre la seva evolució i/o ampliació, 
preveure altres usos compatibles amb els existents per al desenvolupament de la resta de 
terrenys inclosos en l’àmbit. 
 
Es parteix del desenvolupament dels usos actuals (seu de l’EMD de Valldoreix, escola de 
música i sala de lectura) i es definiran els nous usos de l'àmbit, de manera que aquests siguin 
compatibles i potenciïn els actuals. 
 
Donat que l’àmbit del Pla Especial està composat per tres peces qualificades com a 
equipaments separades per vials, es planteja concentrar l’edificabilitat global del conjunt en la 
peça de major superfície i que actualment ja està edificada.  
 
Amb aquest criteri, s’aconsegueix una millor integració en l’entorn: 

- es proposa donar continuïtat a la zona verda que connecta amb el Torrent del Nonell 
mitjançant les parcel·les situades entre el Passeig Verdum i la Rambla Mossèn Jacint 
Verdaguer.  

- aquesta zona verda es perllongaria amb la peça situada a ponent del passatge Can 
Bord, amb una geometria molt allargada i en la que es situa l’arbre protegit  J-49 "El 
roure de Mossèn Cinto". 

- s’aconsegueix alliberar un espai d’aparcament suficient en la peça situada a ponent 
del Passeig de l'Ametller. 

 
Finalment, es considera adient tenir en compte algunes de les característiques urbanístiques de 
l’entorn qualificat com a 20a/11. El criteri serà respectar els paràmetres d’edificabilitat i nombre 
màxim de plantes en el conjunt del PE però permetent que cada peça tingui edificabilitat per 
sota o per sobra dels descrits. En relació a la resta de paràmetres es valorarà una integració 
adequada adaptant-los als requeriments dels equipaments comunitaris. 
 

1.3.2 CRITERIS D'ÚS 

L’objectiu bàsic en relació als usos és desenvolupar en les parcel·les incloses en el PE 
principalment usos administratius i culturals en consonància amb els existents en l’edifici actual. 
 
En aquet sentit es preveu la possibilitat de que l’ús principal actual (administratiu) tendeixi a 
ampliar-se en l’edifici existent, mentre que els altres usos (sala de lectura i escola de música) 
tendeixin a reubicar-se en noves edificacions de caràcter cultural i/o social. Per altra banda es 
preveu que els usos complementaris als equipaments (restauració, bar, petit comerç relacionat 
amb els usos culturals) es puguin situar en qualsevol edifici amb limitacions estrictes de 
proporcionalitat. 
 
També es preveu la possibilitat d’incloure en el conjunt usos assistencials (assistència social i 
centre de dia), ja que es consideren compatibles amb els anteriors i es preveu que puguin ser 
necessaris en el futur. 
 
A efectes de la seva regulació, es planteja agrupar els usos permesos en tres blocs: els 
principals que són l’objecte del pla especial, els secundaris o complementaris als usos 
principals, i els usos permesos a les àrees no edificades. 
 
Els usos principals previstos, d’acord amb les definicions establertes en l’article Article 212 
“Tipus d'equipaments comunitaris” del PGM seran els següents: 

b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, 
públics o privats, d’interès públic, social o comunitari, i cementiris.  
c. Equipaments culturals i religiosos. Temples, centres religiosos, centres o 
instal·lacions per a congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o 
comunitari i annexos esportius i recreatius. 
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f. Equipaments tècnics administratius i de seguretat. Centres o edificis per a serveis 
de l’Administració pública, serveis de seguretat o militars i d’altres d’interès públic.  

 
Com a usos complementaris, s’inclouen els usos comercials i de restauració. Aquets usos no 
seran permesos sense l'existència real d'un ús principal, i obligatòriament, han d'ocupar un 
percentatge menor del sòl i del sostre al que es destini efectivament als usos principals. 
  
Els usos dels espais no edificats seran: 

- Els usos admesos en el sistema d’espais lliures i zones verdes 
- L’ús d’aparcament de vehicles i/o bicicletes destinats a cobrir les necessitats dels 

equipaments que es desenvolupin, sense admetre la concessió de places d’aparcament 
per a ús privat. 

 

1.3.3 ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA 

Desenvolupant el criteri general de concentrar l’edificabilitat global del conjunt en un la peça 
actualment ja està edificada amb la EMD, es proposa que l’ordenació volumètrica respecti el 
volum edificat actualment i s’adapti a les característiques urbanístiques de l’entorn qualificat 
com a 20a/11. Les principals característiques d'aquesta qualificació són: 

- L’edificabilitat bruta  0,50 m2 st/m2 
- Ocupació màxima 20% 
- L’alçada màxima  9,15 m.- PB + 2 P 

 
Atenent a aquestes dades, aquesta proposta es concretarà en: 

- Petita disminució del paràmetre d’edificabilitat (0,45m2st/m2sòl) en el conjunt del PE 
però permetent que cada peça tingui edificabilitat per sota o per sobra dels descrits. 

- Respectar en general el nombre màxim de plantes de l’entorn (PB + 2PP) en tot el 
conjunt, amb l’excepció feta d’una part de l’edifici existent que té un volum semisoterrat 
amb consideració de  “planta baixa” segons els criteris del PGM, amb el que una part de 
l’edifici tindria una alçada de PB + 3 PP. 

- Adaptar l’ocupació màxima a les necessitats volumètriques dels equipaments mantenint 
una ocupació baixa en el conjunt del PE. En concret es proposa mantenir-la per sota del 
30% en el conjunt i respectant el 60% d’ocupació màxima de cada peça. 

 
Tenint en compte els anteriors criteris, es proposa permetre l’ampliació de l’edifici existent i 
edificar un nou edifici, situat a ponent del primer, que doni continuïtat  a la seva volumetria i als 
espais que l’envolten. Es proposa, en conseqüència un àmbit d’ocupació a partir dels següents 
límits: 

- No es considera necessari respectar, les separacions entre edificis ni les separacions al 
carrer, entenent que els equipaments s’han de relacionar amb el carrer de forma més 
directa que les edificacions de l’entorn. En la resta de llindes es mantindrà una separació 
de 3 metres establerta per les zones de l’entorn. 

- El front al carrer a la Rambla Verdaguer mantenint l’alineació de l’edifici existent situada 
a 5,5 metres de la línea del carrer 

- Límit d’ocupació respectant una vorera real de 3 metres en el front amb el passatge Can 
Bord. Entenem que en aquest front, la volumetria pot ser lliure, però que es pot apropar 
al màxim al límit de parcel·la, ja que no es permetrà edificar en la parcel·la situada a 
l’altra banda del carrer que actua com a separador de la residència veïna. 

- En relació al límit sud de l’àmbit les noves edificacions hauran de mantenir una separació 
de 3 metres a les parcel·les veïnes. Les edificacions existents que no respecten aquesta 
distància es mantindran com a volum disconforme. 

- Pel que fa a l’espai interior de la parcel·la es proposa generar un pati de forma 
rectangular que reforci la imatge de conjunt, donant al mateix temps independència als 
dos edificis. Es delimita un àmbit d’ocupació tancat per una línea trencada  formada per 
les actuals façanes de  l’edifici de l’arxiu (que podrà integrar-se en la nova edificació) i 
una línea perpendicular a la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer separada 5 metres de 
l’edifici principal. 

 
El nou edifici no superarà l’alçada màxima de planta baixa més 2 plantes pis, en concordança 
amb els edificis de l’entorn. 
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En els plànols de proposta NO Normativa es proposa una volumetria en l’àmbit d’ocupació 
delimitat, encabint dos volums de PB + 2PP de 12 metres de fondària orientats sud relacionats 
amb un edifici extensiu de sòcol de PB en Planta Baixa. Els primers estan pensats per a 
albergar usos amb necessitats de sales petites o mitjanes a (40 a 60 m2); mentre que l'edifici 
sòcol està pensat per albergar els accessos i sales grans per a usos col·lectius (sales d’actes o 
d’usos múltiples). Aquesta disposició permetrà una bona eficiència energètica de les 
edificacions basada en l’aprofitament de la radiació i il·luminació solar. 
 

1.3.4 INSTAL·LACIONS 

a) ELECTRICITAT 

Respecte l’edificació que es pot edificar en el sòl qualificat com a 7b (2), en l’execució 
d’aquest edifici s’incorporarà dins de la parcel·la el transformador necessari per dotar de 
potència l’equipament de nova creació. 

 

b) GAS 

La previsió del present pla especial no modifica les alineacions del planejament vigent, i 
per tant, no hi ha modificacions de l’espai públic ni de les rasants. 
 
Tot i que no es preveuen afectacions a les línies existents de gas, en el cas de possibles 
afectacions a la xarxa, caldrà notificar l’inici de les obres al Centre Operatiu de 
Catalunya, així com donar compliment als condicionants tècnics i la normativa d’obligat 
compliment que li sigui d’aplicació. 

    

c) PREVENCIÓ D’INCENDIS  

Per tal de complir amb la disponibilitat d’hidrants per a incendi, es preveu col·locar un 
nou hidrant a l’àmbit que queda reflectit al plànol O6 - Serveis Urbans. Xarxa d’hidrants, 
per tal de garantir la dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que determina 
la normativa vigent (instrucció tècnica complementària SP-120 i Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)), que estableix la 
necessitat de disposar d’hidrants d’incendi a les edificacions destinades a usos no 
industrials en funció de la seva alçada d’evacuació, de la seva ocupació i de la seva 
superfície. 

 
Per tant, els edificis que es construeixin disposaran d’una xarxa d’hidrants d’incendi a 
menys de 100 m de qualsevol façana garantint les condicions hidràuliques de la 
instrucció tècnica  i normativa vigent. 
 
Per tal de complir amb les condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers, la  distància 
màxima als accessos dels edificis des del vial d’aproximació en cap cas serà superior als 
30m. En tot cas, caldrà donar compliment a la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en 
cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic 
de l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, que estableix les 
condicions d’aproximació pels edificis amb una alçada d’evacuació fins a 9 metres, així 
com l’accessibilitat per façana, per tal de garantir-hi la intervenció dels bombers; així com 
a la Instrucció Tècnica Complementària SP-121, la qual defineix la necessitat del nombre 
de façanes accessibles en funció de la seva ocupació. 

 
Els projectes d’urbanització, d’obres o d’activitats que es derivin d’aquest Pla Especial 
hauran de garantir el compliment a les normes de prevenció d’incendis que estableixi la 
normativa vigent en la matèria. 

 

1.3.5 APARCAMENTS I ESPAIS LLIURES  

La proposta generarà tres tipus d’espais no edificables: 
- Els espais resultants entorn als edificis proposats que es caracteritzen com a espais 

complementaris a aquests edificis. 
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- Àrea d’aparcament destinada al cobriment de les necessitats dels equipaments. 
- Àrees paisatgístiques i d’esbarjo. 
 

Els espais resultants en els entorns dels edificis es destinaran als accessos i a funcions 
complementàries als usos admesos, com poden ser actes a l'aire lliure, terrasses de bar, etc. 
 
Les necessitats d’aparcament segons els resultats de l’estudi de mobilitat generada serien els 
següents: 
 

AUTOMÒBILS

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
7a Administratiu 2.402 1/100 m2st 24 480,00
7b(2) Socio-cultural 2.934 1/80 m2st 37 740,00

TOTAL 61 1.220,00
*Places accessibles 61 1/33 places 2

MOTOCICLETES

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
7a Administratiu 2.402 1/200 m2st 12 52,80
7b(2) Socio-cultural 2.934 1/200 m2st 15 66,00

TOTAL 27 118,80

CÀRREGA I DESCÀRREGA

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
7a Administratiu 2.402 1/2000 m2st 1 24,00
7b(2) Socio-cultural 2.934 1/1000 m2st 3 72,00

TOTAL 4 96,00

BICICLETES

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
7b(1) Espai lliure 2.461,02 1/100 m2sòl 25 75,00
7a Administratiu 2.402 1/100 m2st 24 72,00
7b(2) Socio-cultural* 2.934 1/80 m2st 37 111,00
7b(3) Espai lliure 1.740,26 1/100 m2sòl 17 51,00

TOTAL 103 309,00
*Aforament = 1 plaça cada 4/m2

Estàndard

Estàndard

Estàndard

Estàndard

  
 
Es proposa concentrar la major part de places d'aparcament en la unitat situada al nord de 
rambla Mossèn Jacint Verdaguer amb accés des del passeig Ametller. Hauria de contenir unes 
50 places d’aparcament de cotxes, de les que 2 seran adaptades, i 12 places de motocicleta. 
Aquesta previsió implica reservar uns 1000 m2 d’aparcament per a automòbils i 60 m2 per a 
motocicletes, resultant un mínim del 40% de la superfície de la unitat de zona. 
 
S’incorpora una provisió de 3 punts de recàrrega elèctrica d’acord amb el dimensionat de 
l’aparcament previst.  
 
La resta es situaria en la peça situada a ponent del passatge Can Bord, en la que caldria 
reservar espai per unes 12 places d’automòbil i 15 de motocicleta, el que implica en conjunt 
una superfície de 320 m2 aproximadament. Això suposa un mínim del 15% de la seva 
superfície. 
 
Cal tenir en compte les 20 places d’aparcament de bicicletes existents a l’àmbit que es 
mantenen, en relació al dimensionat calculat en la taula anterior.    
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En relació a les bicicletes es proposa disposar una majoria de les places d'aparcament entre 
els escocells existents a la vorera de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, s'evitarà però, crear 
un efecte barrera. També es permetrà l’aparcament en els espais lliures d’edificació de les 
peces edificables, en concret es podrien situar a l'entorn dels accessos de l'equipament situats 
al Passatge de Can Bosc. 
 
Implica en el seu conjunt una reserva total de 183,00m2 de superfície equivalent 
aproximadament al 2% de la superfície total de les unitats de zona. 
 
Pel que fa a places per a càrrega i descàrrega cal reservar un total de 4 places. Es proposa 
situar-les, una al Passeig de l'Atmeller, a continuació de les places accessibles existents i les 
tres places restants fora de la via pública, dintre de la unitat d'equipament sòcio-cultural i amb 
accés des del Passatge de Can Bord. 
 
En relació als espais lliures no edificats, el PE proposa donar continuïtat a la zona verda 
(prevista pel PGM) situada a llevant del Passeig Verdum, que connecta amb l’eix verd de les 
rieres de Valldoreix.  
 
A tal fi es reserven per a l’ús d’esbarjo i circulació de vianants, les actuals parcel·les situades 
entre el Passeig Verdum i la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i les situades  a ponent del 
passatge Can Bord. Aquestes darreres actuarien com separador amb la Residència de 3a edat 
“Jardins de Valldoreix” i es conformarien com a espai de caràcter paisatgístic que integraria 
l’arbre catalogat “Roure de Verdaguer”.  
 
Altrament, la part de la unitat de zona situada a llevant de la Rambla Verdaguer que no es 
destina a aparcament es condicionarà com a espai d’esbarjo orientat al joc infantil.  
 

1.3.6 PROPOSTA DE PARÀMETRES URBANÍSTICS 

 
Les propostes descrites en els apartats anteriors s’han de concretar en uns paràmetres 
urbanístics que es recolliran en la normativa del present PE d’equipament. 
 
En relació a la edificabilitat es plantegen els següents criteris: 

- No es dona cap edificabilitat a les unitats de zona situades al nord de la rambla 
Verdaguer i a ponent del passatge Can Bord. 

- En la unitat de zona qualificada com a 7a edificada actualment, es proposa una 
edificabilitat de 0,90m2st/m2sòl que permetria esgotar el sostre que hi cap en la 
volumetria existent i fer alguna petita ampliació (60m2 aproximadament). 

- En la unitat de zona qualificada com a 7b, adjacent a la 7a es proposa donar la mateixa 
edificabilitat de 0,90m2st/m2sòl. 

- L'edificabilitat total del conjunt qualificat com a zona 7 restaria lleugerament per sota del 
que estableix la normativa per l’entorn qualificat com a 20a/11 que és de 0'5 m2st/m2sòl. 
En concret, l’edificabilitat bruta del conjunt qualificat com a equipaments serà de 0,45 
m2st/m2sòl. 

 
Les propostes descrites, es poden quantificar i concretar en el quadre següent: 
 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES I EDIFICABILITATS 

Qualificació Superfície edificabilitat
Sostre 

edificable
Sostre 
edificat

7b(1) Equipaments comunitaris i dotacions. De nova creació 3.786,19 0 0
7a Equipaments comunitaris i dotacions. Actuals 2.669,02 0,90 2.402 1.851

7b(2) Equipaments comunitaris i dotacions. De nova creació 3.260,04 0,90 2.934 0
7b(3) Equipaments comunitaris i dotacions. De nova creació 2.175,32 0 0

5 Sistema viari bàsic 2.194,39 0 0
TOTAL ÀMBIT 14.084,96 0,38 5.336 1.851
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Pel que fa als usos del sistema d’equipaments comunitaris, els criteris establerts a l’apartat 
1.3.2 adaptats als criteris de superfície i edificabilitat exposats es resumeixen en el quadre 
següent: 
 

Ús principal % Superfície edificabilitat
Sostre 

edificable
7b(1) Aparcaments 35% 1.325,17 0
7b(1) Espai lliure 65% 2.461,02 0

7a Administratiu 60% 1.601,41 0,90 2.402
7a Espai lliure 35% 934,16 0
7a Aparcament (bicicletes i càrrega/descàrrega) 5% 133,45 0

7b(2) Socio cultural 60% 1.956,02 0,90 2.934
7b(2) Espai lliure 35% 1.141,01 0
7b(2) Aparcament (bicicletes i càrrega/descàrrega ) 5% 163,00 0
7b(3) Aparcaments 20% 435,06 0
7b(3) Espai lliure 80% 1.740,26 0

TOTAL ÀMBIT 11.890,57 0,45 5.336
 
Agrupant per usos aquestes superfícies resulta el següent quadre: 
 

Ús principal % Superfície %
Sostre 

edificable
Administratiu 13,47% 1.601,41 45,02% 2.402,12
Socio-cultural 16,45% 1.956,02 54,98% 2.934,04
Aparcaments 17,30% 2.056,68
Espai lliure 52,79% 6.276,45
Total Equipaments comunitaris 100,00% 11.890,57 100,00% 5.336,15
 
En conjunt podem dir que la proposta implica una ocupació del conjunt per sota del 30%, i una 
edificabilitat de 0,45m2st/m2sòl de la que aproximadament un 45% es destinarà a usos 
administratius i un 55% a usos socioculturals. 
 

1.3.7 GESTIÓ 

 
Seguint els criteri establert a l’apartat 8 de l’art.34 del T RLUC segons el qual: “Els terrenys 
reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d'actuació 
urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant l'actuació 
expropiatòria que correspongui”, les previsions del present Pla especial es desenvoluparan com 
a ACTUACIONS AÏLLADES. A tal efecte, aquest Pla Especial preveu les fases d’execució 
adaptades a les necessitats i a la sostenibilitat econòmica del Pla. 
 
Tanmateix, s’entén que els objectius descrits en el present PE son suficients per justificar la 
utilitat pública de les expropiacions necessàries per portar-lo a terme. 
 
L’edificabilitat global en cada fase no superarà els 0,45 m2st/m2sòl proposats per la totalitat del 
Pla especial, el que implicarà que l’edificabilitat total dels nous equipaments s’hauran d’assolir 
de manera gradual. 
 
A continuació es descriuen les fases proposades al temps que es defineix l’edificabilitat màxima 
que hauria d’assolir la nova peça edificable (unitat 7b(2)). 

 
 
FASE 1:  Aparcament per la seu EMD i parc infantil. 
Àmbit que engloba la parcel·la ocupada actualment per la seu de l'EMD de Valldoreix, amb nº 
cadastral 0502102 i 0502109, a sud de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i les dos parcel·les 
de titularitat pública a nord de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer amb nº cadastral 0502106 i 
0502105. 
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Càlcul del sostre màxim: 
 
Núm 
parcel·la propietari superfície

Ut. de 
zona edificabilitat 

Sostre 
edificable 

11 EMD Valldoreix 1.780,21 7b(1)
12 EMD Valldoreix 908,60 7b(1)
21 EMD Valldoreix 2.660,54 7a 0,90 2.394,49 
22 EMD Valldoreix 8,48 7a 0,90 7,63 

TOTAL FASE 1 5.357,83   0,45 2.402,12 
 

Comprovem que es podrà esgotar l’edificabilitat de l’unitat de zona 7a en aquesta fase. 
 
 
FASE 2:  Nou equipament i parc lineal 
Àmbit que engloba les parcel•les a sud de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i est del 
Passeig de Can Bord amb nº cadastral 0502101 i 0502108 i la parcel•la a oest del Passeig de 
Can Bord amb nº cadastral 0401702. 
 
Càlcul del sostre màxim: 
Núm 
parcel·la propietari superfície

Ut. de 
zona edificabilitat 

Sostre 
edificable 

11 EMD Valldoreix 1.780,21 7b(1)
12 EMD Valldoreix 908,60 7b(1)
21 EMD Valldoreix 2.660,54 7a 0,90 2.394,49 
22 EMD Valldoreix 8,48 7a 0,90 7,63 
23 EMD Valldoreix 2.032,77 7b(2) 0,60 1.219,66 
24 Rosario Vives Vela i altre 1.227,28 7b(2) 0,60 736,37 
31 Rosario Vives Vela i altre 1.166,69 7b(3)

TOTAL FASES 1 i 2 9.784,57   0,45 4.358,15 
 
En aquesta fase, el sostre edificat en la unitat de zona 7b(2) no podrà superar un índex 
d’edificabilitat neta de 0,60 m2st/m2sòl. 
 
 
FASE 3:  Nova zona d'aparcament 
Àmbit que engloba la parcel•la a oest del Passeig de Can Bord amb nº cadastral 0401703. 
 
Núm 
parcel·la propietari superfície

Ut. de 
zona edificabilitat 

Sostre 
edificable 

11 EMD Valldoreix 1.780,21 7b(1)
12 EMD Valldoreix 908,60 7b(1)
21 EMD Valldoreix 2.660,54 7a 0,90 2.394,49 
22 EMD Valldoreix 8,48 7a 0,90 7,63 
23 EMD Valldoreix 2.032,77 7b(2) 0,75 1.524,58 
24 Rosario Vives Vela i altre 1.227,28 7b(2) 0,75 920,46 
31 Rosario Vives Vela i altre 1.166,69 7b(3)
32 Facundo Sncho Soto i altres 1.008,63 7b(3)

TOTAL FASES 1, 2 i 3 10.793,20   0,45 4.847,16 
 
En aquesta fase, el sostre edificat en la unitat de zona 7b(2) no podrà superar un índex 
d’edificabilitat neta de 0,75 m2st/m2sòl. 
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FASE 4:  Connexió de vianants amb el torrent del Nonell  
Àmbit que engloba les parcel•les amb nº cadastral 0502103 i 0502110. 
 
Núm 
parcel·la propietari superfície

Ut. de 
zona edificabilitat 

Sostre 
edificable 

11 EMD Valldoreix 1.780,21 7b(1)
12 EMD Valldoreix 908,60 7b(1)
21 EMD Valldoreix 2.660,54 7a 0,90 2.394,49 
22 EMD Valldoreix 8,48 7a 0,90 7,63 
23 EMD Valldoreix 2.032,77 7b(2) 0,90 1.829,49 
24 Rosario Vives Vela i altre 1.227,28 7b(2) 0,90 1.104,55 
31 Rosario Vives Vela i altre 1.166,69 7b(3)
32 Facundo Sncho Soto i altres 1.008,63 7b(3)
13 Ana Maria Caicedo Moreno i 

altre 741,15 7b(1)
14 AWFISES SL 356,24 7b(1)

TOTAL FASES 1, 2 i 3 11.890,59   0,45 5.336,16 
 
En aquesta fase, el sostre edificat en la unitat de zona 7b(2) podrà assolir l’índex d’edificabilitat 
neta permès de 0,90 m2st/m2sòl. 
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1.4 AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

1.4.1 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES DESPESES DE DESENVOLUPAMENT 

Les despeses de cada àmbit es calculen de la següent forma: 
 Despeses extraordinàries (d'inversió) que inclouen: 

a) Expropiació i indemnització 
b) Costos d'urbanització 
c) Costos d'edificació 

Despeses ordinàries, és a dir: 
d) Despeses de manteniment 

 
A continuació s'exposen els criteris i metodologia de càlcul per a cada tipologia de despesa: 

d) Despeses d’indemnització i expropiació 

S'ha de considerar en primer lloc que els valors que s'exposen a continuació tenen caràcter 
orientatiu, i es fan a fi d'avaluar la viabilitat de les actuacions. En tot cas, les valoracions 
definitives corresponen als projectes de gestió (expropiació) que es redactin pel 
desenvolupament d'aquest Pla Especial. 
 
Com a criteri de valoració de les parcel·les d'aquest àmbit s'ha pres com a referència el valor 
d'expropiació real de la parcel·la amb nº cadastral 0501701 (integrada en el mateix àmbit), 
facilitat per l'EMD de Valldoreix: 
  

- Valor del sòl = 128,65 €/m2 
 
Pel que fa a les edificacions existents es consideren indemnitzables totes les edificacions 
existents a enderrocar separant-se la indemnització de les edificacions i la indemnització per 
trasllat d’ús. 
 
El valor d’indemnització de les edificacions s’ha establert a partir del cost de construcció 
aplicant la depreciació per antiguitat: 
 

 El cost de construcció s’obté a partir del document "Valors bàsics - immobles urbans - 
sòl, construcció, índex correctors" edició del 2016, elaborat per l'Agència Tributària de 
Catalunya. Aquest document descriu els valors bàsics de les construccions i del sòl i 
els índexs correctors d’aplicació en la formulació dels dictàmens pericials per a la 
comprovació dels valors dels béns immobles de naturalesa urbana de Catalunya, en 
els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre 
successions i donacions. 

 
Per al càlcul, el document estableix un mòdul de construcció "M" que inclou un 20% de 
despeses generals i B.I, i un 10% despeses tècniques, llicències i assegurances.  

- Mòdul de construcció "M" = 720 €/m² 
 
Sobre aquest valor cal aplicar dos factors multiplicadors segons la tipologia i la qualitat 
de les construccions. En el cas que ens ocupa, s'ha considerat que la qualitat de les 
construccions es mitjana i per tant s'aplica un valor de 1. Pel que fa als factors segons 
les tipologies d'edificació, aquests són els següents: 

- Habitatge unifamiliar aïllat = 1,25 
- Piscines descobertes = 0,60 

 
Per falta de valors per a petites edificacions auxiliars, s'ha pres com a referència el 
valor de naus magatzems: 

- Naus magatzems = 0,4 
 

Atenent a aquestes dades obtenim els següents valors de cost de construcció per les 
diverses tipologies d'edificació existents a l'àmbit: 
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- Habitatge unifamiliar aïllat = 900 €/m²stst 
- Construccions auxiliars = 288 €/m²stst 
- Piscines descobertes = 432 €/m²st 

 
 La depreciació per antiguitat que serà utilitzada parteix de l‘establert a l’article 19 de 

l’ordre “ECO 805/2003 sobre Normas de Valoración de Inmuebles”. 
 
El valor d'indemnització per trasllat d’ús s'afegeix a la valoració del sòl i al de l'edificació i 
s'ha estimat de manera genèrica en 15.000 € per habitatge i 500 € per m2 d'activitats. 
 
Per tal d’avaluar la viabilitat de l’ordenació, s’ha fet una valoració conjunta dels béns 
expropiables i indemnitzables. Els valors que s’exposen en els apartats següents aplicats a 
cada àmbit són una apreciació mitjana, ja que en el projecte d’expropiació o de reparcel·lació 
s’haurà de valorar cada edifici o element indemnitzable independentment. 
 

e) Costos d'urbanització 

Els costos considerats són els necessaris per urbanitzar els espais lliures del Pla Especial. 
Aquest valor s’obté també a partir del document "Valors bàsics - immobles urbans - sòl, 
construcció, índex correctors" edició del 2016, elaborat per l'Agència Tributària de Catalunya. 
En aquest cas el factor multiplicador per a l'ús d'àrees enjardinades i aparcament és de 0,1, el 
que dona un preu per m2 per a qualitats mitjanes de: 
 

- Àrees enjardinades i aparcament = 72 €/m² 
 

f) Costos d'edificació 

La previsió d’inversions necessàries per l’ampliació dels edificis existents i la construcció de les 
noves edificacions s’ha calculat també a partir del document de referència "Valors bàsics - 
immobles urbans - sòl, construcció, índex correctors" edició del 2016, elaborat per l'Agència 
Tributària de Catalunya.  
 
Per al càlcul dels costos d'edificació pels usos d'equipaments administratiu i socio-cultural s'han 
aplicat els factors de tipologia per a edificis d'oficines i edificis d'ús cultural respectivament: 

- Edificis d'oficines = 1,2 
- Edificis d'ús cultural = 1 

  
Atenent a aquestes dades obtenim els següents valors de cost de construcció per a les 
diverses tipologies d'edificació proposades al Pla Especial: 
 

- Administratiu 864 €/m²stst 
- Socio-cultural 720 €/m²stst 

 

g) Despeses de manteniment 

La previsió de les despeses ordinàries s’ha obtingut a partir de la informació facilitada per la 
mateixa EMD de Valldoreix en relació als costos de manteniment d’edificacions similars i per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés en relació al manteniment de l’espai públic. 
 
Les previsions de despeses de manteniment serien les següents: 

 

Neteja 13,76 €/m2st·any 
Manteniment 24,71 €/m2st·any 
Consums 28,09 €/m2st·any 
TOTAL EDIFICIS 66,56 €/m2st·any 

ESPAIS LLIURES
Espais lliures: plaça urbana 2,02 €/m2·any
Espais lliures: parc paisatgístic 1,24 €/m2·any  
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Per tant, per tal de desenvolupar aquest Pla Especial, l’EMD de Valldoreix haurà de garantir les 
següents despeses, amb càrrec als seus pressupostos generals, per al manteniment de les 
noves edificacions, ampliacions i espais lliures o d’aparcament: 

- 66,56 € per cada m2 de sostre a edificar 
- 2,02 € per cada m2 d’Aparcament a urbanitzar 
- 1,24 € per cada m2 d’Espai lliure a urbanitzar 

 

1.4.2 FASES D'EXECUCIÓ I AVALUACIÓ ECONÒMICA 

Es proposa subdividir el desenvolupament del Pla Especial en quatre fases per tal d'adaptar-se 
de forma progressiva a mesura que els pressupostos extraordinaris (d’inversió) i els ordinaris 
(de manteniment) siguin suficients per a poder-los realitzar. La divisió de les diferents fases 
respon als següents criteris: 

- Titularitat de la parcel·la 
- Viabilitat per a l'adquisició per part de l'EMD de Valldoreix de parcel·les privades 
- Estat de desenvolupament dels diversos àmbits 
- Interès estratègic per al desenvolupament del Pla Especial 

 
Tenint en compte aquests criteris s'han delimitat quatre àmbits de gestió (plànol O4-Fases 
d'execució):: 

a) Fase 1: Seu EMD de Valldoreix i aparcament  
b) Fase 2: Nou equipament i parc lineal  
c) Fase 3: Nova zona d'aparcament 
d) Fase 4: Connexió amb el Torrent del Nonell 
 

Als següents apartats se'n fa la descripció i avaluació econòmica de cada fase: 
 

a) Fase 1: Aparcament per la seu EMD i parc infantil.   

Àmbit que engloba la parcel·la ocupada actualment per la seu de l'EMD de Valldoreix, amb nº 
cadastral 0502102 i 0502109, a sud de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i les dos parcel·les 
de titularitat pública a nord de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer amb nº cadastral 0502106 i 
0502105. 
 
Aquest àmbit serà el primer en desenvolupar-se i actualment ja compta amb un projecte 
d'urbanització d'una zona d'aparcament i plaça a l'espai situat a nord de la Rambla Mossèn 
Jacint Verdaguer. Per una altre banda, la possible ampliació de l'equipament administratiu pot 
estar vinculada al desenvolupament de l'àmbit 2. 
 
Avaluació econòmica 
Donades les dades de l'apartat 1.4.1, es calcula la inversió inicial (despeses extraordinàries) 
necessària per al desenvolupament de l'àmbit en qüestió i les despeses de manteniment 
vinculades (despeses ordinàries). 
 
DESPESES EXTRAORDINÀRIES FASE 1
Qual Descripció cost/unit. cost total

7a Administratiu 551 m²st 864 €/m²st -
EDIFICACIÓ - €               

7a Espai lliure 934,16 m² 72 €/m² -
7a Aparcament (bicicletes i càrrega/descàrrega) 133,45 m² 18 €/m² 2.402 €          
7b(1) Aparcaments 1.325 m² 72 €/m² 95.412 €        
7b(1) Espai lliure 1.364 m² 72 €/m² 98.182 €        

URBANITZACIÓ 195.996 €       

Despeses Tècniques 195.996 € 7,50% 14.700 €        
GESTIÓ 14.700 €         

TOTAL DESPESES FASE 1 210.695 €       

quantitat
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En aquest quadre no es considera el cost que suposaria esgotar el sostre edificable assignat 
de l’edifici existent de l’ajuntament (es pot afegir un forjat sense ampliar el volum), ja que en 
principi aquesta necessitat no existeix a mitjà termini. 
 
També es considera que no cal cap intervenció addicional en els acabats  de l’entorn de l’edifici 
actual que ja estan en ús i adequats a la seva funcionalitat, amb excepció de l’habilitació 
d’aparcaments de bicicletes i de l’espai de càrrega i descàrrega. 
 
Així doncs, per al desenvolupament del present àmbit, l'EMD haurà de preveure en els seus 
pressupostos extraordinaris (incloses les subvencions o inversions d’altres administracions 
competents) un mínim de  210.695 €  
 
DESPESES ORDINÀRIES FASE 1
Qual Descripció cost/unit. cost anual

7a Administratiu 2.402 m²st 66,56 €/m²st any 159.884 €/any
EDIFICACIÓ 159.884 €/any

7a Espais lliures: plaça urbana 934 m² 2,02 €/m² any 1.887 €/any
7a Aparcament (bicicletes i càrrega/descàrrega) 133 m² 2,02 €/m² any 270 €/any
7b(1) Aparcaments 1.325 m² 2,02 €/m² any 2.677 €/any
7b(1) Espais lliures: plaça urbana 1.364 m² 2,02 €/m² any 2.755 €/any

ESPAIS LLIURES 7.588 €/any

TOTAL DESPESES FASE 1 167.472 €/any

quantitat

 
Per tant, per al manteniment de les noves edificacions, ampliacions i espais lliures o 
d’aparcament l’EMD haurà de preveure amb càrrec als seus pressupostos generals, un total de 
167.472 €/any. 
 

b) Fase 2: nou equipament i parc lineal 

Àmbit que engloba les parcel·les a sud de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i est del 
Passeig de Can Bord amb nº cadastral 0502101 i 0502108 i la parcel·la a oest del Passeig de 
Can Bord amb nº cadastral 0401702.  
 
El seu desenvolupament consistirà en l'edificació del nou equipament sòcio-cultural vinculat a 
un nou parc de caire paisatgístic. 
 
Avaluació econòmica 
Donades les dades de l'apartat 1.4.1, es calcula la inversió inicial (despeses extraordinàries) 
necessària per al desenvolupament de l'àmbit en qüestió i les despeses de manteniment 
vinculades (despeses ordinàries). 
 
En aquest cas cal entendre que l’edificació possible es pot dilatar en el temps en la mesura que 
sigui necessari l’equipament sociocultural previst. En el quadre següent es calcula la 
construcció total de l’equipament, però hem de considerar que per la consecució de la fase en 
termes urbanístics només caldrà la inversió en expropiacions, indemnitzacions i urbanització 
d’espais lliures. 
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DESPESES EXTRAORDINÀRIES FASE 2
Qual Descripció cost/unit. cost total

7b(2) Socio cultural 2.934 m²st 720 €/m²st 2.112.506 €   
EDIFICACIÓ 2.112.506 €    

7b(2) Aparcament (bicicletes i càrrega/descàrrega ) 163 m² 72 €/m² 11.736 €        
7b(2) Espai lliure 1.141 m² 72 €/m² 82.153 €        
7b(3) Espai lliure 1.167 m² 72 €/m² 84.002 €        

URBANITZACIÓ 177.891 €       

Expropiació de sòl 2.394 m² 129 €/m² 307.984 €      
INDEMNITZACIONS 307.984 €       

Despeses Tècniques 2.290.397 € 7,50% 171.780 €      
Despeses Financeres 2.598.381 € 15,00% 389.757 €      

GESTIÓ 561.537 €       

TOTAL DESPESES FASE 2 3.159.918 €    

quantitat

 
Així doncs, per al desenvolupament total del àmbit, s’haurien de preveure  3.159.918 € però per 
al desenvolupament urbanístic, l'EMD haurà de preveure en els seus pressupostos 
extraordinaris (incloses les subvencions o inversions d’altres administracions competents) un 
total de 575.726 € que és el que correspon a les despeses d’urbanització, expropiació i gestió, 
amb la reducció proporcional d’aquest darrer apartat. 
 
DESPESES ORDINÀRIES FASE 2
Qual Descripció cost/unit. cost total

7b(2) Socio cultural 2.934 m²st 66,56 €/m²st any 195.288 €/any
EDIFICACIÓ 195.288 €/any

7b(2) Aparcament (bicicletes i càrrega/descàrrega ) 163 m² 2,02 €/m² any 329 €/any
7b(2) Espais lliures: parc paisatgístic 1141 m² 1,24 €/m² any 1.415 €/any
7b(3) Espais lliures: parc paisatgístic 1167 m² 1,24 €/m² any 1.447 €/any

ESPAIS LLIURES 3.191 €/any

TOTAL DESPESES FASE 2 198.479 €/any

quantitat

 
Per tant, per al manteniment de les noves edificacions, ampliacions i espais lliures o 
d’aparcament l’EMD haurà de preveure amb càrrec als seus pressupostos generals, un total de 
198.479 €/any, en el benentès que aquesta quantitat s’haurà assolint a mida que es vagi 
edificant el edifici d’equipaments. 
 

c) Fase 3: Nova zona d'aparcament 

Àmbit que engloba la parcel·la a oest del Passeig de Can Bord amb nº cadastral 0401703. 
El seu desenvolupament es condicionarà al desenvolupament de l'àmbit de la fase 2, ja que 
s'haurà de desenvolupar per satisfer les necessitats d'aparcament que generarà la construcció 
del nou equipament. 
 
Avaluació econòmica 
Donades les dades de l'apartat 1.4.1, es calcula la inversió inicial (despeses extraordinàries) 
necessària per al desenvolupament de l'àmbit en qüestió i les despeses de manteniment 
vinculades (despeses ordinàries): 
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DESPESES EXTRAORDINÀRIES FASE 3
Qual Descripció cost/unit. cost total

7b(3) Aparcaments 435 m² 72 €/m² 31.325 €        
7b(3) Espai lliure 574 m² 72 €/m² 41.297 €        

URBANITZACIÓ 72.621 €         

Expropiació de sòl 1.009 m² 129 €/m² 129.760 €      
Indemnització de construccions 1.077 €          

INDEMNITZACIONS 130.838 €       

Despeses Tècniques 72.621 € 7,50% 5.447 €          
Despeses Financeres 203.459 € 15,00% 30.519 €        

GESTIÓ 35.965 €         

TOTAL DESPESES FASE 3 239.425 €       

quantitat

 
Així doncs, per al desenvolupament del present àmbit, l'EMD haurà de preveure en els seus 
pressupostos extraordinaris (incloses les subvencions o inversions d’altres administracions 
competents) un total de       239.425 €  
 
DESPESES ORDINÀRIES FASE 3
Qual Descripció cost/unit. cost total

7b(3) Aparcament 435 m² 2,02 €/m² any 879 €/any
7b(3) Espais lliures: parc paisatgístic 574 m² 1,24 €/m² any 711 €/any

ESPAIS LLIURES 1.590 €/any

TOTAL DESPESES FASE 3 1.590 €/any

quantitat

 
Per tant, per al manteniment dels espais lliures i d’aparcament l’EMD haurà de preveure amb 
càrrec als seus pressupostos generals, un total de 1.590 €/any. 
 

d)  Fase 4: Connexió de vianants amb el torrent del Nonell  

Àmbit que engloba les parcel·les amb nº cadastral 0502103 i 0502110.  
El desenvolupament d'aquest àmbit permetrà connectar el sector amb l'eix verd i de vianants 
del Torrent del Nonell mitjançant un parc lineal de caire paisatgístic. 
 
Avaluació econòmica 
Donades les dades de l'apartat 1.4.1, es calcula la inversió inicial (despeses extraordinàries) 
necessària per al desenvolupament de l'àmbit en qüestió i les despeses de manteniment 
vinculades (despeses ordinàries): 
 
DESPESES EXTRAORDINÀRIES FASE 4
Qual Descripció cost/unit. cost total

7b(1) Espai lliure 1.097 m² 72 €/m² 79.012 €        
URBANITZACIÓ 79.012 €         

Expropiació de sòl 1.097 m² 129 €/m² 141.179 €      
Indemnització de construccions 54.088 €        
Indemnització per ús d'habitatge 15.000 €        

INDEMNITZACIONS 210.267 €       

Despeses Tècniques 79.012 € 7,50% 5.926 €          
Despeses Financeres 289.279 € 15,00% 43.392 €        

GESTIÓ 49.318 €         

TOTAL DESPESES FASE 4 338.597 €       

quantitat

 
Així doncs, per al desenvolupament del present àmbit, l'EMD haurà de preveure en els seus 
pressupostos extraordinaris (incloses les subvencions o inversions d’altres administracions 
competents) un total de  338.597 €  
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DESPESES ORDINÀRIES FASE 4
Qual Descripció cost/unit. cost total

7b(1) Espais lliures: parc paisatgístic 1.097 m² 1,24 €/m² any 1.361 €/any
URBANITZACIÓ 1.361 €/any

TOTAL DESPESES FASE 4 1.361 €/any

quantitat

 
Per tant, per al manteniment dels nous espais lliures l’EMD haurà de preveure amb càrrec als 
seus pressupostos generals, un total de 1.361 €/any. 
 

1.4.3 AGENDA 

El calendari de desenvolupament que es proposa a continuació s'ha de plantejar amb la 
màxima flexibilitat donat els aspectes que condicionen la situació actual: el context econòmic de 
crisi immobiliària i financera, però tenint en compte les previsions d’execució immediata. Aquest 
s'haurà de regir també per els criteris exposats a l'apartat 1.4.2. 
 
Sota aquests condicionants s'ha plantejat un calendari dividit en quatre triennis on en cada 
trienni es desenvoluparan per ordre cadascun dels 4 àmbits exposats en els apartats anteriors: 

- 1r trienni: FASE 1,  Aparcament per la seu EMD i parc infantil  
- 2n trienni: FASE 2,  Nou equipament i parc lineal. La construcció de l’equipament 

es podrà postergar en el temps ajustant-la a la mesura de les 
necessitats de l’entitat. 

- 3r trienni: FASE 3,  Nova zona d'aparcament. S’haurà de realitzar necessàriament 
en el moment que la construcció del nou equipament desbordi 
la capacitat del primer aparcament, aplicant els criteris de 
l’estudi de mobilitat. 

- 4t trienni: FASE 4, Connexió de vianants amb el torrent del Nonell. 
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1.5 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL 

1.5.1 INNECESSARIETAT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 
Atès que: 

- en data 24 de juliol de 2015 es va publicar la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, 

- la referida Llei estableix en la disposició addicional vuitena les regles aplicables mentre 
no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes, a la Llei de l’Estat 21/2013, i concretament estableix en l’apartat 
6.c) primer, que el planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra 
“a”, que es refereix només a sòl urbà no ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental, 

- el present Pla Especial es desenvolupa completament en sòl urbà, 
podem concloure que el present Pla Especial no està sotmès a avaluació ambiental. 
 
Tot i així, a continuació es relacionen els aspectes ambientals més rellevants de l'àmbit que 
poden afectar al desenvolupament del sector. 
 

1.5.2 CARACTERÍSTIQUES NATURALS I AMBIENTALS DE L'ÀMBIT DEL PE I ENTORN 

L'àmbit engloba gran varietat de terrenys, des de parcel·les amb edificacions consolidades, fins 
a terrenys no transformats que conserven la vegetació boscosa, passant per parcel·les 
privades enjardinades. 
 
A la parcel·la 501708 hi trobem vegetació d'interès, en concret hi trobem: 

- un roure protegit catalogat com l'element J-49 "El roure de Mossèn Cinto" 
- els serveis tècnics de medi ambient de l'EMD de Valldoreix hi inventarien els següents 

arbres que per les seves característiques consideren importants de preservar: 
 

NÚMERO EXEMPLAR  ESPÈCIE  PERÍMETRE A 1 m (cm) 

1 Quercus cerrioides 140 
2 Quercus faginea 270 
3 Quercus ilex 150 
4 Quercus ilex 80 
5 Quercus ilex 75 
6 Quercus ilex 75 
7 Quercus ilex 100 
8 Quercus ilex 120 
9 Quercus ilex 250 
10 Quercus ilex (2 branques) 55 / 60 
11 Quercus cerrioides 110 
12 Quercus ilex 70 
13 Quercus ilex 90 
14 Quercus ilex (3 branques) 210 
15 Quercus ilex 85 
16 Quercus ilex 65 
17 Quercus ilex  80 
18 Quercus ilex 50 
19 Quercus cerrioides (2 

branques) 
81 

20 Quercus cerrioides 84 
21 Quercus ilex 105 
22 Quercus ilex (2 branques) 220  
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En l'entorn pròxim de l'àmbit hi trobem el Torrent del Nonell d'especial interès ja que conforma 
un eix verd que travessa tot el nucli de Valldoreix. 
 
Existia la traça d’un antic torrent que des d'aquesta parcel·la enllaçava amb el torrent Nonell. 
Aquest traçat està contemplat amb una canalització en el PE veí (PE per a dotació d'ús docent 
privat (7b), Centre docent Santa Clara International College). Tot i això, aquest PE preveu un 
espai lineal lliure d’edificació paral·lel a la traça del torrent. 
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1.5.3 CRITERIS RELATIUS A LA SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL ADOPTATS 

En concret l’ordenació s’ha determinat a partir dels següents criteris relatius a la sostenibilitat 
mediambiental: 
 

 Fomentar les estructures urbanes compactes 
La proposta d’una actuació compacta en un entorn dominat per habitatges unifamiliars  
té tres objectius: fomentar l’estalvi de sòl, generar una massa crítica suficient per fer 
viable la generació d’un petit pol d'equipaments i alliberar espais lliures que podran 
habilitar-se per ús de zones verdes i aparcament. 
 

 Integrar criteris paisatgístics en la urbanització i l'edificació. 
L’estructura proposada prioritza la creació de recorreguts agradables i segurs per a 
vianants i bicicletes. La creació d'una nova connexió amb l'eix del Torrent del Nonell, 
fomenta l'ús de sistemes de mobilitat alternatius al vehicle a motor. 
 

 Establir criteris ambientals per minimitzar els efectes sobre la qualitat de l’aire, 
prevenir i corregir la contaminació acústica i lumínica. 
El conjunt s’ordena entorn a dos carrers, caracteritzant-se la resta d’espais públics com 
a espais paisatgístics amb baix nivell d’enllumenat i poca pavimentació. D’aquesta 
manera es disminueix la contaminació lumínica al temps que s’aconsegueix una alta 
permeabilitat de les superfícies. 
Aquestes mesures es completaran amb els criteris de baixa contaminació lumínica en 
el projecte de urbanització. 
 
Pel que fa a la proposta volumètrica NO Normativa de les edificacions busca la màxima 
eficiència i insolació de les edificacions, fomentant amb la pròpia ordenació l’estalvi 
energètic. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valldoreix, juliol de 2017 
 
 

José González Baschwitz, arquitecte. 
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2. NORMATIVA 

Article 1 Àmbit territorial d’aplicació 

Aquesta normativa serà d’aplicació exclusivament a l’àmbit del Pla Especial d'ordenació i ús 
d'equipament a l'entorn de la seu de l'EMD de Valldoreix, segons queda definit a tots els 
plànols que s’adjunten.  
 

Article 2 Marc legal de referència 

Aquesta normativa desenvolupa, dins l’àmbit definit a l’article anterior, el Pla General 
Metropolità, modificat a part de l'àmbit referit per la Modificació del PGM Finca Vall d'Or, així 
com la Revisió del Pla Especial Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic. 
 

Article 3 Definicions i paràmetres comuns 

Sempre i quan no quedin expressament definits en aquestes normes, els conceptes que s’hi 
empren són els definits a la Normativa Urbanística del Pla General Metropolità o als documents 
que el desenvolupin. 
 

Article 4 Definició dels usos 

En l’àmbit d’aquest Pla Especial es diferencien els següents grups d’usos que es regulen de 
formes diferents 
a) Usos principals: corresponen els usos previstos pel PGM d’acord amb les definicions 

establertes en els articles 212 a 217 del PGM.  
b) Usos complementaris: son aquells, no inclosos entre els principals, que són convenients pel 

seu correcte funcionament per tal de millorar la qualitat i viabilitat de dits usos principals. Els 
usos complementaris no estaran permesos si no existeix un ús principal en les proporcions 
que es regulen als articles següents. 

c) Usos dels espais no edificats: son els usos als que es destinaran els espais no edificables 
segons aquesta normativa i que complementen els usos principals. 

 

Article 5 Classificació del sòl 

El sòl inclòs a l’àmbit d’aquest Pla Especial està classificat com a Sòl Urbà, d'acord amb l'article 
54 del PGM. 
 

Article 6 Qualificació del sòl 

El sòl inclòs a l’àmbit d’aquest Pla Especial es qualifica en diferents Sistemes, tal i com defineix 
el Pla General Metropolità. Aquests són: 

- Sistema viari bàsic (clau 5a) 
- Equipaments comunitaris i dotacions. Existents (clau 7a) 
- Equipaments comunitaris i dotacions. De nova creació i de interès municipal (clau 7b) 
 

Article 7 Sistema viàri bàsic (5a) 

Queda regulat per la Normativa Urbanística del Pla General Metropolità, articles 196 a 199 
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Article 8 Equipaments comunitaris i dotacions (7) 

Sempre i quan la seva regulació no quedi expressament definida en aquestes normes, 
s'aplicarà la Normativa Urbanística del Pla General Metropolità, articles 211 a 217. 
 
Condicions d'edificació 
En el conjunt de l’àmbit qualificat com a Sistema d’Equipaments Comunitaris dins d’aquest pla 
especial, les edificacions no superaran els paràmetres globals següents: 

- Edificabilitat neta: 0,45 m2 st/m2 
- Ocupació màxima: 30%  
- Alçada màxima: 9,15 m, PB + 2PP. Amb excepció de l'edifici existent que 

 presenta un volum semisoterrat amb consideració de PB i serà 
 de PB+3PP. 

 
Usos permesos 
Els Usos permesos en la zona d’equipaments comunitaris inclosa en l’àmbit d’aquest pla 
especial son els següents 
 
a) Usos principals (segons es defineixen en els articles 212 a 217 del PGM.): 

- b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, 
públics, d’interès públic, social o comunitari, i cementiris.  

- c. Equipaments culturals i religiosos. Temples, centres religiosos, centres o 
instal·lacions per a congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o 
comunitari i annexos esportius i recreatius. 

- f. Equipaments tècnics administratius i de seguretat. Centres o edificis per a serveis 
de l’Administració pública, serveis de seguretat o militars i d’altres d’interès públic 

 
b) Usos complementaris:  

- Comercial, restringit a la comercialització de productes i objectes relacionats amb algun 
dels usos principals. 

- Restauració, incloses les modalitats de bar, restaurant, càtering i similars. 
 
c) Usos dels espais no edificats: 

- Espai lliure d’acord amb les definicions establertes a l’article 200 “Sistema d'espais 
lliures” del PGM. 

- Aparcament, per aparcament de vehicles i/o bicicletes destinats a cobrir les necessitats 
dels equipaments que es desenvolupin, sense admetre la concessió de places 
d’aparcament per a ús privat. 
 
Pel que fa a la dotació mínima de l’estructura de recàrrega elèctrica per a vehicles 
elèctrics en aparcaments o estacionaments públics permanents, hauran d’incorporar 
d’acord amb el Real Decreto 1053/2014, de 12 de desembre, pel que s’aprova una nova 
Instrucció Tècnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo”, les instal·lacions necessàries 
per subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 
 
Per tal de fer efectiva una millora en la permeabilitat del sòl, caldrà prioritzar en la 
superfície destinada a aparcament l’ús d’un paviment tou, drenant i permeable. 
 

 
Gestió dels Equipaments 
L'ajuntament podrà gestionar els usos descrits mitjançant concessió administrativa de la 
totalitat del conjunt o de qualsevol de les parts, sempre que es garanteixi mitjançant un projecte 
d'explotació l'existència i desenvolupament real d’usos principals en les proporcions mínimes 
establertes en aquesta normativa. 
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La concessió administrativa haurà d'especificar les condicions d'ampliació i reforma, les 
condicions estètiques de l'edifici resultant així com les característiques d’enllumenat, rètols i/o 
anuncis. 
 

Article 9 Regulació de la zona 7a 

Definició: 
Inclou els terrenys edificats i utilitzats actualment com a equipament comunitari. 
 
Condicions d'edificació 
Es permetrà en tot cas la conservació i rehabilitació de la volumetria de l’edificació actual. 
Les ampliacions i rehabilitacions respectaran els paràmetres següents 

- Edificabilitat neta: 0,90 m2 st/m2 
- Ocupació màxima: 60%  
- Alçada màxima: 9,15 m, PB + 2PP. Amb excepció de l'edifici existent que presenta 

un volum semisoterrat amb consideració de PB i serà de PB+3PP. 
- Separació a partions: front Rambla Mossèn Jacint Verdaguer: es manté l'alineació 

existent. 
 front a Passeig de l'Ametller: es permet l'alineació a vial 
 partió sud: 3m. l'edificació existent que supera aquesta separació 

tindrà la consideració de volum disconforme. 
 partió ponent: Es permet adossar l’edificació. Es reservarà un pas 

de 5m i un espai de plaça tal i com defineix el plànol O-1 
Regulació dels usos 

- Principals:  Equipaments tècnics administratius i de seguretat. Ocuparan com 
a mínim el 60% del sostre edificat. 

 Equipaments culturals i religiosos. Ocuparan com a màxim el 40% 
del sostre edificable. 

- Complementaris:  Ocuparan com a màxim el 10% del sostre total que es materialitza 
en l’equipament, sempre que respectant els mínims establerts per 
als usos principals. 

- Espais no edificats:  Es destinarà un màxim del 5% de la superfície total a aparcament 
de bicicletes o espais de càrrega i descàrrega, i la resta es 
destinarà a usos d'espai lliure 

 

Article 10 Regulació de la subzona  7b(1) 

Definició: 
Inclou els terrenys situats al nord de la rambla Mossèn Jacint Verdaguer 
 
Condicions d'edificació 
No es permet cap edificació, amb excepció dels elements de instal·lacions urbanes, 
manteniment o control de l’àrea d’equipaments. 
 
Regulació dels usos 
Es destinarà un màxim del 35% de la superfície a l’ús d'aparcament i la resta es destinarà a 
usos d'espai lliure. 
 
 

Article 11 Regulació de la subzona  7b(2) 

Definició: 
Inclou els terrenys situats a llevant del passatge Can Bord 
 
Condicions d'edificació 

- Edificabilitat neta: 0,90 m2 st/m2. Aquesta edificabilitat màxima es podrà assolir 
gradualment, en funció de l’execució de les fases d’aquest Pla 
Especial segons  els següents límits 
FASE 2: 0,60 m2st/m2sòl. 
FASE 3: 0,75 m2st/m2sòl. 
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FASE 4: 0,90 m2st/m2sòl. 
- Ocupació màxima: 60%  
- Alçada màxima: 9,15 m, PB + 2PP  
- Separació a partions: front Rambla Mossèn Jacint Verdaguer: 5,5m 

 front al Passatge Can Bord: 2m 
 partió sud: 3m. 
 partió llevant: Es permet adossar l’edificació. Es reservarà un pas 

de  5m tal i com mostra el plànol O-1 
 
Regulació dels usos 

- Principals:  Equipaments culturals i religiosos. Ocuparan com a mínim el 60% 
del sostre edificat. 

 Equipaments tècnics administratius i de seguretat.. Ocuparan com 
a màxim el 40% del sostre edificable. 

 Equipaments sanitaris-assistencials. Ocuparan com a màxim el 
40% del sostre edificable. 

- Complementaris:  Ocuparan com a màxim el 10% del sostre total que es materialitza 
en l’equipament, sempre que respectant els mínims establerts per 
als usos principals. 

- Espais no edificats:  Es destinarà un màxim del 5% de la superfície total a aparcament 
de bicicletes o espais de càrrega i descàrrega, i la resta es 
destinarà a usos d'espai lliure 

 

Article 12 Regulació de la subzona  7b(3) 

Definició: 
Inclou els terrenys situats a ponent del passatge Can Bord. 
 
Condicions d'edificació 
No es permet cap edificació, amb excepció dels elements de instal·lacions urbanes, 
manteniment o control de l’àrea d’equipaments. 
 
Regulació dels usos 
Es destinarà un màxim del 20% de la superfície a l’ús d'aparcament i la resta es destinarà a 
usos d'espai lliure. 
 

Article 13 Prevenció de riscos 

Per tal de garantir la dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que determina la 
normativa vigent (instrucció tècnica complementària SP-120 i Reial Decret 314/2006, de 17 de 
març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), caldrà col·locar un nou hidrant a 
l’àmbit. S’executarà la instal·lació d’aquest nou hidrant a l’àmbit abans de donar la ocupació a 
noves edificacions. 
 
Els edificis que es construeixin disposaran d’una xarxa d’hidrants d’incendi a menys de 100 m 
de qualsevol façana garantint les condicions hidràuliques de la instrucció tècnica 
complementària SP-120 i normativa vigent. 

                                                                                                                        
La distància màxima als accessos dels edificis des del vial d’aproximació en cap cas serà 
superior als 30 m. En tot cas, caldrà donar compliment a la Secció 5 del Document Bàsic 
Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE), així com a la Instrucció Tècnica Complementària SP-121. 

 
Els projectes d’urbanització, d’obres o d’activitats que es derivin d’aquest Pla Especial hauran 
de garantir el compliment a les normes de prevenció d’incendis que estableixi la normativa 
vigent en la matèria. 
 
Si escau, caldrà complir el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. 
 



PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I ÚS D’EQUIPAMENT A L’ENTORN DE 
LA SEU DE L’E.M.D. DE VALLDOREIX   aprovació provisional 

MEMÒRIA  I NORMATIVA  37   

Article 14  Compliment de normativa i mesures ambientals 

 
En totes les obres d’ubranització i edificació de desenvolupament del present pla especial 
s’hauran de complir les disposicions ambientals següents: 
 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula d’adopció de criteris ambientals 
i mesures d’ecoeficiència, així com l’ordenança sobre l’energia solars a les 
edificacions de Sant Cugat del Vallès i Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i al Decret 
176/2009, de 10 de novembre. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn i al Decret 190/2015, de 25 d’agost. 

 Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a 
la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric. 

 
Pel que fa als residus que es generin durant l’execució de la proposta, si s’escau, s’hauran de 
gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de residus. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Valldoreix, Juliol de 2017 
 
 
 

José González Baschwitz, arquitec
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte de l’estudi 

 
Tot i que el present Pla Especial no modifica les condicions globals d’edificabilitat i ús del 
planejament vigent, es redacta el present estudi amb l’objecte d’avaluar possibles deficiències 
de la situació i així optimitzar les propostes de mobilitat d’acord amb els valors de seguretat, 
sostenibilitat i integració social que s’inclouen en les previsions del propi Pla Especial. 
 
Es considera la mobilitat generada en relació a la realitat construïda actualment. Es calcula  
l’increment del nombre de desplaçaments previstos i es valora la capacitat que tenen els 
sistemes de transport d’absorbir-los. 
 
S’estudia la previsió de places per a aparcament de bicicletes i vehicles així com les 
necessitats d’espais per absorbir la mobilitat generada referent a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies i les dotacions necessàries de recàrrega elèctrica. 
 
Finalment s’avalua la incidència que té aquesta previsió sobre els indicadors d’accessibilitat i 
gènere,  i sobre la contaminació atmosfèrica.  
 

1.2 Metodologia i marc legal 

 
La metodologia per realitzar aquest estudi és l’establerta en el Decret 344/2006 de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
D’acord amb aquest Decret, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a les 
figures de planejament urbanístic derivat han de contenir la documentació següent: 
 

- Determinació de la mobilitat que generen els diferents usos previstos en el 
planejament, representada en un plànol. 

- Proposta de la xarxa d’itineraris principals per a vianants, representada en el plànol de 
xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació. 

- Previsió de la xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície, representada en 
el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació.  

- Proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes, representada en el plànol de xarxa viària 
del document urbanístic objecte d’avaluació. 

- Proposta de xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles, representada en el plànol 
de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació i determinació de les 
reserves per aparcaments de vehicles. 

- Representació en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació, 
de les estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans. 

- Representació en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació, 
de les propostes de reserves d’espai per càrrega i descàrrega de mercaderies. 

- Representació en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació, 
de les propostes de reserves per als vehicles destinats al transport col·lectiu i al taxi. 

- Encaix i definició dels nodes d’unió amb la xarxa general del municipi (viària, de 
vianants, de bicicletes i de transport públic). 

- Estudi dels indicadors de gènere quantitatius i qualitatius, que permetin l'estudi de la 
mobilitat de les dones i del seu accés al vehicle privat, a peu, en bicicleta i transport 
públic. 

- Proposta de finançament dels diferents costos generats per l’increment de mobilitat 
degut a la nova actuació. 
 

A més, tal i com indica el decret 344/2006 en la disposició addicional quarta, els estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada en municipis declarats pel govern com a Zona de Protecció 
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Especial de l’ambient atmosfèric com és el cas de Sant Cugat, han d’incorporar les dades 
necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica.  
 

1.3 Característiques del Pla Especial 

 
El present Pla Especial està composat per tres peces qualificades com a equipaments. 
separades per dos vials, la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i el Passatge de Can Bord. 
Com a criteri general es planteja concentrar l’edificabilitat global del conjunt en la peça de major 
superfície i que actualment ja està edificada, sempre respectant l'edificabilitat del conjunt 
establerta per el Planejament Vigent. D'aquesta actuació en resultaran dues peces restants no 
edificables que es destinaran o bé a àrees d’aparcament destinada al cobriment de les 
necessitats dels equipaments o bé àrees paisatgístiques i d’esbarjo. 
Pel que fa als espais resultants entorn als edificis proposats es caracteritzaran com a espais 
complementaris a aquests edificis i es destinaran als accessos i a funcions complementàries 
als usos admesos, com poden ser actes a l'aire lliure, terrasses de bar, etc 
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2. MOBILITAT ACTUAL 

Per poder estimar les característiques de la mobilitat generada s’ha realitzat, prèviament, una 
diagnosi bàsica de la mobilitat actual al municipi de Sant Cugat.  
 
La principal font d’informació utilitzada han estat els documents que integren el Pla de Mobilitat 
Urbana de Sant Cugat del Vallès aprovat el 19 de maig de 2014. Aquest pla estableix una 
sèrie d’àrees homogènies que permeten afinar l’anàlisi de la mobilitat per sota de l’escala 
municipal.  
 

2.1 Mobilitat actual 

 
D’acord amb l’EMQ 2006 a Sant Cugat es produeixen 330.505 desplaçaments totals en dia 
feiner (promig diari de dilluns a divendres) i 235.826 desplaçaments en dissabte o festiu 
(promig diari dels dissabtes, diumenges i dies festius), és a dir, que a la setmana es realitzen 
2.124.177 desplaçaments. 
 
El 39% dels desplaçaments en dia feiner són intramunicipals, és a dir, que tenen com a origen 
i destí el mateix municipi de Sant Cugat, mentre que el 61,0% són intermunicipals o també 
denominats de connexió, és a dir, que connecten dos municipis. En el cas dels desplaçaments 
que es realitzen en dissabte o festiu, el 45,9% són intramunicipals i el 54,1% són 
intermunicipals. 
 
Les relacions més fortes es donen amb Barcelona, Rubí i Cerdanyola del Vallès, que 
representen un 23%, 8% i 5% en dia feiner i un 10%, 4% i 3% en dissabte o dia festiu del total 
dels desplaçaments realitzats a Sant Cugat. 
 

2.1.1 Repartiment modal segons motiu dels desplaçaments 

En relació al motiu dels desplaçaments, s’observen diferències significatives segons el dia 
analitzat. En dies feiners els percentatges de mobilitat ocupacional (destinada a feina o 
estudis) i mobilitat personal són molt semblants, 28,2% i 27,4% respectivament. Els dissabtes i 
dies festius, s’incrementa el percentatge de desplaçaments per motius personals fins al 32,4% 
mentre que el percentatge de viatges per motiu de feina o estudis es redueix a un 23% del 
total. 
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Repartiment modal de la mobilitat segons motiu. 

 
Font: Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat del Vallès 
 

2.1.2 Repartiment modal segons mitjà de transport 

En els desplaçaments realitzats a Sant Cugat en dia feiner, segons dades extretes del Pla de 
mobilitat Urbana de Sant Cugat, el mode de transport més usat en els desplaçaments interns 
és el no motoritzat (48%), seguit dels desplaçaments realitzats en vehicle privat (46%) i en 
últim lloc els desplaçaments a transport públic (6%). En dissabte i festiu, la proporció de 
desplaçaments interns  realitzats a peu o en bicicleta puja fins al 62% mentre que la proporció 
realitzada en transport privat disminueix significativament fins el 38%, així com els 
desplaçaments en transport públic es redueixen fins al 0% del total. 
 
En canvi, quan es tenen en compte tots els desplaçaments, tant interns com interurbans,  el 
municipi es caracteritza per un domini en dels desplaçaments  motoritzats en tots els motius 
de la mobilitat. 



PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I ÚS D’EQUIPAMENT A L’ENTORN DE 
LA SEU DE L’E.M.D. DE VALLDOREIX   aprovació provisional 
 

ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 7   

 
Repartiment modal de la mobilitat segons mitjà de transport en dia feiner. 

 
 
 
Repartiment modal de la mobilitat segons mitjà de transport en dissabte o festiu. 

 
Font: Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat del Vallès 
 
 

2.2 Xarxa viària i aparcament 

2.2.1 Xarxa de vianants 

La circulació de les persones per la via pública requereix disposar d’uns espais que garanteixin 
la seguretat i el confort d’aquells que es desplacen a peu. Al conjunt del municipi només un 
38,3% de l’espai viari està destinat als vianants. L’àrea homogènia en que s’integra l’àmbit de 
del Pla Especial presenta un percentatge diferent en aquest sentit. 
 
L’entorn de Valldoreix té un percentatge de l’espai viari dedicat als vianants semblant al del 
conjunt del municipi, aproximadament d’un 32%.  
  
El Pla de Mobilitat Urbana identifica l’eix format per la Rambla de Mossèn Cinto Verdaguer i 
l’Avinguda de Can Monmany com un dels principals itineraris a peu de Valldoreix i descriu 
l'entorn del PE com a pol d'atracció de viatges, però no especifica cap actuació concreta i 
apunta a que es realitzaran mitjançant un estudi de la mobilitat de Valldoreix.  
 

2.2.2 Xarxa per a bicicletes 

Tenint en compte tant els desplaçaments interns com interurbans, els desplaçaments en 
bicicleta representen només un 0,9% de la mobilitat interna del municipi, uns 1.200 
desplaçaments (EMQ, ’06). Tot i així (o potser precisament per aquesta reduïda quota), es 
tracta d’un mitjà de transport amb un gran potencial de creixement.  
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La xarxa actual es composa d’una malla irregular i fragmentada de trams de carrils bici 
escampats pel territori. Les vies condicionades per a la circulació de bicicleta a Valldoreix 
sumen un total de 700 metres de carril, amb vorera compartida amb els vianants. 
 
En l'àmbit de Valldoreix, el Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat proposa la construcció d'un 
carril bici segregat a la Rambla de Mossèn Cinto Verdaguer (donant continuïtat al tram de carril 
bici existent a la mateixa Rambla entre la plaça Can Cadena i l’Av. Joan Borràs, extentent-lo 
amb aquesta previsió fins l’Av. Montmany. També fa una previsió pel Passeig Ramón Escayola 
i Rambla Jardí, a més d'un carril bidireccional a l’Av. Joan Borràs per connectar Jacint V. amb 
Ramón Escayola. Les connexions nord-sud es realitzen per l'interior de les illes pacificades. 
 

2.2.3 Xarxa autobús urbà 

El servei d’autobús de caràcter urbà a Sant Cugat es divideix entre el servei del municipi de 
Sant Cugat i les línies de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, que es gestionen 
de forma independent. 
 
Pel que fa a l’entorn de Valldoreix, existeixen quatre línies d’autobús gestionades per l’EMD 
que hi donen servei a amb recorreguts circulars fàcilment accessibles i que permeten enllaçar 
amb les línies L1, L3 i L4 donant accés a la resta del municipi. 
 
Totes les línies de Valldoreix tenen un creixement interanual positiu que, en conjunt, és del 
8,3%. L’estació de ferrocarril de Valldoreix funciona com a principal node d’unió del transport 
públic d’aquest entorn permetent la connexió del transport ferroviari amb les línies d’autobús 
interurbanes. Tot i així, la seva cobertura és molt reduïda donat que es tracta d’una zona amb 
una baixa densitat poblacional i el nombre d’habitants dins l’àrea d’influència de 500 metres és 
força escàs. L’increment interanual d'ús d’aquesta estació és del 1,8%. 
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Segons les dades que s’extreuen del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat, la demanda de 
passatgers de les línies de EMD de Valldoreix és la següent: 
 

 
 
Segons indica el Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat, l’autobús urbà de Valldoreix presenta 
creixements continuats i sostinguts els darrers anys, en conseqüència amb la millora de la 
oferta.  
 
Com es veu en el plànol de demanda de bus urbà de Sant Cugat (entrades diàries totals per 
àrea homogènia) extret del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat, les entrades anuals al 
municipi de Sant Cugat amb l’autobus urbà de Valldoreix  són de 331.871 usuaris. 
   

             
 

 
Segons indica el Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat que extreu les dades de l’EMQ’06, 
s’avalua en nivell d’importància en una escala del 0 (gens important) a 10 (molt important). 
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Segons s’extreu del quadren de la mobilitat als municipis de la segona corona metropolitana 
(enquesta de mobilitat del 2013) de l’AMB, la població no usuària del transport públic declara 
com a primer motiu per no utilitzar-lo la oferta inadequada/manca d’oferta (un 34, 1% de les 
respostes); en segon lloc la proximitat del lloc de destinació (18,4%) i en tercer lloc la lentitud 
(10,3%).  
 

2.2.4 Xarxa per a vehicles motoritzats 

 
El Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat del Vallès estableix una nova jerarquització viària a 
partir de la qual implementa un nou esquema de circulació: 

- Xarxa supramunicipal 
- Accessos i rondes 
- Xarxa bàsica interna  
- Xarxa local veïnal; local camins; local vianants 

 
Segons el Pla de Mobilitat, els entorns on s’integra l’àmbit del Pla Especial presenta 
saturacions inferiors al 20%. Fora de l’àmbit però en el seu entorn immediat principalment les 
vies que trobem també tenen saturacions inferiors al 20%, tot i que també trobem vies que 
presenten saturacions entre el 20% i el 40%. Aquestes vies són: el tram de la Rambla Mossèn 
Jacint Verdaguer entre la plaça Can Cadena i el Passeig del Nard, i el mateix passeig del 
Nard.  
 
Atenent a l’entorn de Valldoreix, la xarxa bàsica s’articula en direcció est-oest a través de dos 
eixos principals: 

- Un eix format per la Rambla de Mossèn Cinto Verdaguer i l’avinguda de Can 
Monmany que connecta l’entorn amb l’estació de ferrocarril i la carretera de la Floresta 
que es la principal via de penetració des del sud cap al centre del municipi.  

- Un doble eix format per la rambla del Jardí i l’avinguda de l’Alcalde Ramon Escayola 
que formen un bucle de circulació est-oest que connecta la carretera BV-1462 amb el 
Passeig del Nard. 
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El Pla de Mobilitat considera que és necessari pacificar tots aquells carrers que no s'integrin a 
la xarxa viària bàsica i impulsa la creació d'àrees ambientals que es distingiran segons: 

- Àrea de prioritat per a vianants: 
- Àrea de zona 30 
- Àrea d'activitats econòmiques 

 
En concret a l'àmbit del PE hi trobem la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer que com hem dit, 
formaria part de la xarxa bàsica interna i el Passatge de Can Bord que formaria part de la xarxa 
local veïnal: 

- Actualment la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer disposa d'una limitació de velocitat de 
40km/h així com de passos de vianants a nivell de les voreres. El PMU no en concreta 
cap actuació. 

 
- Pel que fa al passeig del Bord actualment es troba urbanitzat amb la calçada i vorera 

en plataforma única. Segons el PMU aquest vial es trobaria dins l'àrea ambiental 
Valldoreix-Mas Roig 1. El vial forma part de la xarxa veïnal amb plataforma única, 
prioritat per a vianants i velocitat màxima 20 km/h. 

 
 

2.2.5 Aparcament 

 
El pla de mobilitat estima en 36.000 el superàvit de places d’estacionament en el conjunt del 
municipi. Aquest superàvit permet establir una gestió més controlada de l’aparcament en la via 
pública per tal d’alliberar espai destinat a actuacions de millora dels itineraris de vianants i 
ciclistes, a generar facilitats per a la mobilitat en autobús, a augmentar les zones de càrrega i 
descàrrega, etc. 
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3. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

Un cop analitzades la mobilitat existent i la xarxa viària, és el moment d’estimar l’increment de 
desplaçaments generats pel PE (en relació a la realitat construïda actual) i la seva distribució 
modal per tal de copsar l’impacte d’aquest augment i la idoneïtat de les propostes realitzades 
en aquest sentit.  
 

3.1 Mobilitat en relació al PGM i a la situació actual 

 
Per avaluar la mobilitat generada, aplicarem els articles 7 i 8 del Decret 344/2006. En concret, 
l’article 8 estableix que per avaluar la mobilitat generada s’ha de fer una estimació del nombre 
de desplaçaments que generen els diferents àmbits del pla en funció de les superfícies, dels 
usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el planejament. Les ràtios mínimes de 
“desplaçaments generats / dia” que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis de mobilitat generada són: 
 
Ús d’habitatge  7 viatges/habitatge 
Ús comercial  50 viatges/100m² de sostre 
Ús d’oficines  15 viatges/100m² de sostre 
Ús industrial  5 viatges/100m² de sostre 
Equipaments  20viatges/100m² de sostre 
Zones Verdes  5 viatges/100m² de sòl 
 
El planejament vigent estableix que els usos admesos són els d'equipament. A aquest ús li 
corresponen 20viatges/100m² de sostre.  
 
En conseqüència, a l'àmbit del PE la mobilitat generada pel PGM genera: 
 

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable viatges/dia
7 Equipaments 5.945 20 1.189viatges/100m2st

Estàndard

 
Tenint en compte el sostre edificat,  la mobilitat actual a l’àmbit del PE és de:  
 

Zona Ús Superfície
Sostre 

EDIFICAT viatges/dia
7 Equipaments 1.851 20 370

Estàndard
viatges/100m2st

 
 

3.2 Increment de la mobilitat generada pel Pla Especial 

 
El Pla Especial tot i no esgotar el sostre edificable total que establia el PGM, si que el concentra 
en una sola peça. Aquesta proposta va encaminada a aconseguir una millor integració amb 
l'entorn tot alliberant espai lliure per a usos de zona verda i aparcament. 
 
Atenent als usos proposats per el Pla Especial a les diferents subzones de l'àmbit, es 
determina la següent mobilitat generada: 
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Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable viatges/dia
7b(1) Espai lliure 2.461,02 5 123
7a Administratiu 2.402 20 480
7b(2) Socio cultural 2.934 20 587
7b(3) Espai lliure 1.740,26 5 87

TOTAL 1.277
viatges/100m2sòl

Estàndard

viatges/100m2st
viatges/100m2st

viatges/100m2sòl

 
De la comparació del total de viatges/dia generats pels usos del PGM, usos actuals i del Pla 
Especial es pot apreciar un petit increment de la mobilitat generada total en 587 viatges/dia 
respecte el PGM i 907 viatges/dia respecte els usos actuals. 
 
INCREMENT en relació al PGM 88
INCREMENT en relació a situació actual 907
 
 

3.3 Distribució modal de la mobilitat generada 

 
Un cop s’ha estimat la mobilitat generada cal determinar la distribució d’aquesta en funció dels 
diferents tipus de transport per tal de valorar l’impacte sobre la xarxa viària i la idoneïtat de les 
propostes realitzades. En aquest sentit, s’ha aplicat el percentatge global de distribució dels 
diferents tipus de transport establert al Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat, a les dades de 
mobilitat generada reflectides a l’apartat anterior.  
 
Cal aclarir que s’ha optat per utilitzar els percentatges referents als dies feiners donat que les 
diferències amb els festius no són prou significatives i representen una major proporció dels 
desplaçaments setmanals. 
 

2006 Total Urbà Interurbà
Desplacament festiu 235.826 108.136 127.690

A peu i bici 62%
Transport públic 0%
Vehicle privat 38%

2006 Total Urbà Interurbà
Desplaçaments feiner 330.505 128.955 201.550

A peu i bici 48,00% 1,00%
Transport públic 6,00% 28,00%
Vehicle privat 46,00% 71,00%  

 
A continuació es mostra l’increment de l’activitat modal a partir del percentatge nodal 
corresponent als moviments interns (no interurbans) descrit al Pla de Mobilitat de Sant Cugat.  
 
L’estimació del nombre de desplaçaments generats a l’àmbit del PE és de: 
 

% viatges/dia % viatges/dia
Vianants+bicicleta 48,00% 435 62% 562
Transport col·lectiu 6,00% 54 0% 0
Vehicle privat 46,00% 417 38% 345
TOTAL 907 907

feiners festius

 
 
 
S’ha de tenir en compte en tot moment que les dades obtingudes són una estimació que ha 
d’ajudar a copsar l’impacte dels nous desplaçaments i a determinar les propostes destinades a 
millorar la mobilitat. En el següent apartat es detallaran aquestes propostes. 
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3.4 Distribució territorial de la mobilitat generada 

3.4.1 Situació actual  de la mobilitat del vehicles motoritzats 

 
El Pla de mobilitat de Sant Cugat incorpora una anàlisi del nivell de servei dels eixos principals 
del municipi. Aquest ha estat elaborat a partir de la intensitat de trànsit de cada via (obtinguda a 
partir dels aforaments realitzats) i del seu creuament amb la capacitat de la via.  

Nivells de servei de la xarxa viària 

 
Font: pla de mobilitat de Sant Cugat. INTRA SL 
 
D’acord amb l’anàlisi dels nivells d’intensitat, el PE conclou que “la saturació de les vies decreix 
en funció de la jerarquia de la mateixa”.  
 
L’eix viari que estructura l’àmbit és la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer. Aquesta via presenta 
un nivell de servei molt baix (inferior al 20%) en el seu tram dins de l’àmbit del PE, i des de la 
plaça Pompeu Fabra fins a l’estació de Ferrocarril Catalans presenta un nivell de servei baix 
(entre el 20 i el 40%) i, per tant, no tindrà problemes per assumir l’augment de trànsit derivat del 
desenvolupament del pla especial. El mateix passa amb el passeig Ametller, l’altra via principal 
de l’àmbit. Des de la plaça Pompeu Fabra cap a l’avinguda Vall d’or  presenta un nivell de 
servei molt baix (inferior al 20%) i des de la plaça Pompeu Fabra cap a torrent presenta un 
nivell de servei baix (entre el 20 i el 40%). 
 
Una altra dada en relació a la situació de saturació de la vialitat a l’entorn de l’àmbit és la taula 
de IMD i nivells de servei per àrea homogènia. 
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IMD i nivells de servei per àrea homogènia 

 
Font: pla de mobilitat de Sant Cugat. INTRA SL 
 
En aquest cas, podem veure el baix nivell de congestió de l’àrea homogènia de Valldoreix. 
 
Tenint en compte les dades que aporten els plànols del Pla de Mobilitat Urbana, es veu quina 
és la demanda de mobilitat en les vies de l’àmbit. De totes les vies que formen part de l’àmbit 
del PE només es tenen dades concretes de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer ja que és la 
que té més demanda tant pel que fa a vianants, com vehicles privats, vehicles pesants, 
bicicletes i transport públic, sobretot en el tram que està fora de l’àmbit, que va de la plaça Can 
Cadenes a la plaça Pompeu Fabra. També cal tenir en compte que fora de l’àmbit, però en un 
entorn molt proper, hi ha el passeig del Nard que, com la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer, 
presenta una demanda significativa amb valors semblants als de la mateixa Rambla. 
 

       
vehicle privat             vehicle pesant         vianants                      bicicleta 
IMD          (IMD)                       (desplaçaments/dia)    (desplaçaments/dia)     
 
Dades extretes dels plànols del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat del Vallès 
 

3.4.2 Distribució territorial de la mobilitat generada pels vehicles motoritzats 

Per tal de poder fer una hipòtesi de l’increment de l’IMD dels carrers adjacents a l’àmbit d’estudi 
s’han tingut en compte les dades aportades pel Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat de 6316 
pel tram est de  la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer i 3974 pel Passeig del Nard. Pel que fa 
al tram oest de la Rambla, s’ha pres la dada genèrica que ofereix la següent taula extreta del 
Pla de Mobilitat Urbana pel tipus de via que és.  
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Font: pla de mobilitat de Sant Cugat. INTRA SL 

 
A partir de l’estimació de viatges/dia que implica la proposta que s’ha fet (partint dels 417 
viatges/dia en dia feiner i 345 viatges/dia en dia festiu i fent-ne el promig) es pot determinar que 
l’increment de IMD de la proposta és de 397.  

 

Vehicle privat
IMD 
actualitat

 IMD 
increment

IMD 
prevista

Rambla mossen Jacint Verdaguer (est) 6316 52% 206 6522
Rambla mossen Jacint Verdaguer (oest) 1847 15% 60 1907
Passeig del Nard 3974 33% 131 4105

12137 397 12534  
 

Relacionant el nivell de servei de la xarxa viària actual amb l’increment de la IMD calculat, es 
pot concloure que la proposta implica un increment del nivell de la xarxa viària del 3% i per tant, 
podem concloure que la xarxa viària bàsica interna de l’entorn de l’àmbit serà capaç d’assumir 
l’escreix de mobilitat que aquesta actuació significarà. 

Vehicle privat

Nivell de 
servei de la 
xarxa viària 
actualitat

IMD 
actualitat

IMD 
increment

Nivell de 
servei de 
la xarxa 

viària 
increment

Rambla Mossen Jacint Verdaguer (est) 20-40% 6316 206 3%
Rambla Mossen Jacint Verdaguer (oest) <20% 1847 60 3%
Passeig del Nard 20-40% 3974 131 3%

12137 397  
 
El nivell de servei de la xarxa un cop aplicada la proposta queda com a màxim d’entre el 20-
41%, ja que aquest increment del 3% sobre el 20% suposa en realitat un increment del 0,6%  i 
sobre el 40% un 1,2%, augmentant com a màxim el nivell de servei de la via a un 41,2% i sent 
per tant molt poc significativa.   

 

3.4.3 Distribució territorial de la mobilitat generada generada per bicicletes i vianants 

S’ha calculat l’increment d’ IMD respecte la situació actual i la previsió d’IMD en aquest entorn.  
 

Vehicle bicileta i vianant
IMD bici 
actualitat

IMD 
vianants 
actualitat

IMD total 
actualitat

 IMD 
increment IMD prevista

Rambla mossen Jacint Verdaguer (est) 187,5 12,5 200 59% 278 478
Rambla mossen Jacint Verdaguer (oest) 62,5 12,5 75 22% 104 179
Passeig del Nard 62,5 63 19% 90 152

338 472  
 
L’increment és significatiu respecte la situació actual, per tant cal que el Pla Especial adopti 
mesures que permetin absorbir aquest increment.  
 

3.4.4 Distribució territorial de la mobilitat generada pel transport col·lectiu  

Segons les dades aportades pel Pla de Moblitat Urbana de Sant Cugat, les línies d’autobus de 
Valldoreix, segons la taula d’entrades anuals al municipi, tenen 390.997 usuaris (dada de 
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2011). La proposta del Pla Especial  genera un increment de 14.150 viatges/any, que suposa 
un increment del 2,7% sobre la situació de l’any 2011.  
 
Demanda de passatgers de les línies de l’EMD de Valldoreix. 
 

 
 
Tal i com explica el Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat, l’autobus urbà de Valldoreix 
presenta creixements continuats i sostinguts en els darrers anys, en consequència també amb 
la millor de la oferta. I, en conseqüència, els increments proposats tendiran a la millor 
amortització dels serveis públics de transport.  
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4. PROPOSTES DE LA XARXA VIÀRIA I DE VIANANTS 

En aquest capítol es detallen les actuacions que la modificació de planejament proposa en 
cadascun dels entorns per tal de minimitzar l’impacte dels nous desplaçaments estimats a 
l’apartat anterior sobre els diferents modes de transport. 
 

4.1 Xarxa viària per a vehicles motoritzats 

 
L’ índex de congestió mitjana que el pla de mobilitat estableix per aquest entorn es força baix, 
indicant una bona capacitat de la xarxa existent per integrar l’increment de desplaçaments en 
vehicle privat estimat a l’apartat de diagnosi d’aquest estudi.  
 
A partir dels càlculs del nivell de servei de la xarxa, es veu com l’augment de desplaçaments en 
vehicle privat modifica aquest índex amb un increment d’entre el 0,6% i l’1,2% en el tram est de 
la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer. I en la resta de vies de l’entorn, com a màxim 
representa un augment del 0,6%.  
 
 És per aquest motiu que no es proposen actuacions específiques sobre la xarxa viària per a la 
millora de la mobilitat, entenent que les previsions del Pla de Mobilitat de Sant Cugat són 
adequades i suficients. 
 

4.2 Xarxa de transport col·lectiu 

 
Observant la freqüència de pas i el recorregut de les línies d'autobús podem dir que l'espai del 
PE es troba molt ben servit i per tant, no es fan propostes específiques ja que es considera que 
la xarxa de transport col·lectiu existent a l’entorn del PE, té capacitat per integrar els 
desplaçaments estimats. 
 
L’increment dels moviments generats per l’actuació  en relació als moviments segons PMU 
Sant Cugat generen un augment del 2,7% poc significatiu. I per tant, aquest augment tendirà a 
la millor amortització dels serveis públics de transport.  
 

4.3 Xarxa per a bicicletes 

 
Tenint en compte tot l’anàlisi previ exposat a l’apartat anterior, no es proposen actuacions 
específiques sobre la xarxa per a bicicletes per a la millora de la mobilitat, entenent que les 
previsions del Pla de Mobilitat de Sant Cugat són adequades i suficients.  
  
També es té en compte en aquesta conclusió que el propi Pla Especial proposa una connexió 
amb l’eix verd del Torrent del Nonell proposat per la Modificació del PGM per a la 
reestructuració de zones verdes a Valldoreix, Mirasol i la Floresta que contribueixi a absorbir  
l’increment de la IMD de vianants i bicicletes que genera el Pla Especial i que contribueixi a 
reforçar la connexió entre els nous carrils previstos a La Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i a 
l’Avinguda Ramón Escayola.  
 

4.4 Xarxa d’itineraris principals per a vianants 

 
El Pla de Mobilitat té com a objectiu augmentar els desplaçament a peu a partir de mesures 
per millorar les condicions actuals de la xarxa: incrementar la superfície i qualitat de la xarxa, 
definir i promocionar els principals itineraris i garantir l'accessibilitat i la seguretat. 
 
El Pla de Mobilitat identifica l’eix format per la Rambla de Mossèn Cinto Verdaguer i l’Avinguda 
de Can Monmany com un dels principals itineraris a peu de Valldoreix i descriu l'entorn del PE 



PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I ÚS D’EQUIPAMENT A L’ENTORN DE 
LA SEU DE L’E.M.D. DE VALLDOREIX   aprovació provisional 
 

ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 20   

com a pol d'atracció de viatges, però no especifica cap actuació concreta i apunta a que es 
realitzaran mitjançant un estudi de la mobilitat de Valldoreix.  
 
El Pla Especial recull aquest plantejament i proposa per a l'espai de voreres de la Rambla 
Mossèn Jacint Verdaguer, que actualment disposen d'un ample mitjà de 2'5m tot ampliant-se 
davant de l'edifici existent de la seu del EMD de Valldoreix, una alineació de façana que 
mantingui la de l'edifici existent tot permetent que es consolidi una vorera final 
d'aproximadament 8,5m d'ample. 
 
El Pla Especial, per altre banda, proposa la creació d'un nou itinerari per a vianants que 
permeti la connexió del sector amb l'eix verd del Torrent del Nonell. A tal fi es reserven per a 
l’ús d’esbarjo i circulació de vianants, les actuals parcel·les situades entre el Passeig Verdum i 
la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i les situades  a ponent del Passatge Can Bord. 
 
En el cas del Passatge de Can Bord, es proposa mantenir la plataforma única per a cotxes i 
vianants.
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5. PREVISIÓ DE RESERVES D'ESPAI PER APARCAMENT I ZONES DE 
CÀRREGA DESCÀRREGA 

5.1 Aparcaments de vehicles privats motoritzats 

5.1.1 Determinació de les reserves 

En aquest context s'hauria d'impulsar un model més sostenible per absorbir la mobilitat que es 
genera en aquesta zona d'equipaments (transport públic, desplaçaments a peu i desplaçament 
en bicicleta), no obstant això, per el seu correcte funcionament i el compliment dels paràmetres 
urbanístics vigents, és necessari la reserva d’un mínim de places d’aparcament. 
 
Per determinar les reserves d'aparcament necessàries a l'àmbit aplicarem els estàndards de 
l’Annex 3 del Decret 344/2006, així com els mínims previstos a l'article 298 de la Normativa del 
PGM: 

Decret 344/2006 
Aparcament per a Turismes (plaça mín. 4,75x2,4m) 
Ús d’habitatge màx. de 1 plaça/ habitatge o 1 places / 100 m² sostre 
Aparcament per a Motocicletes (plaça mín. 2,2x1m) 
Ús d’habitatge màx. de 0,5 places/ habitatge o 1 places / 200 m² sostre 
 
Article 298 Normativa PGM 
Aparcament per a Turismes 
Ús d’habitatge 1 plaça per habitatge major de 130m² 
 1 plaça per cada 2 habitatges de 80 a 130m² 
Usos terciaris 1 plaça cada 100 m²   
Usos comercials 1 plaça cada 80 m² (en edificis de més de 400 m²) 

 
Per falta d’estàndards concrets per a usos d'equipaments, equipararem l'ús d'equipament 
administratiu amb l'ús terciari, mentre que l'equipament socio-cultural l'equipararem amb l'ús 
comercial. 
 
Pel que fa a la reserva de places d'aparcament accessibles, es donarà compliment als 
paràmetres que estableix la CTE, al "Documento Básico Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad", apartat 9, que estableix una ràtio en ús comercial, de pública concurrència o 
d'ús públic de 1 plaça per cada 33. 
 
Donat el quadre de superfície per usos de l'apartat 1.3.5 Proposta de paràmetres urbanístics de 
la memòria calculem el nombre de places per a vehicles privats motoritzats: 
 

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
7a Administratiu 2.402 1/100 m2st 24 480,00
7b(2) Socio-cultural 2.934 1/80 m2st 37 740,00

TOTAL 61 1.220,00

Estàndard

 
Per el càlcul de necessitats d'aparcament per a motocicletes aplicarem la ràtio equivalent a la 
d’habitatge, d'1 plaça/200m² sostre: 
 

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
7a Administratiu 2.402 1/200 m2st 12 52,80
7b(2) Socio-cultural 2.934 1/200 m2st 15 66,00

TOTAL 27 118,80

Estàndard
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Així doncs cal reservar un total de 61 places d'aparcament per a vehicles privats 
motoritzats, de les quals 2 seran accessibles i 27 places d'aparcament per a motocicletes 
 
Pel que fa a la dotació de punts de recàrrega elèctrica per a turismes i motocicletes es donarà 
compliment al Real Decreto 1053/2014, de 12 de desembre, pel que s’aprova una nova 
Instrucció Tècnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo, que estableix una dotació equivalent al 
2,5% de les places d’aparcament previstes: 
 

Places Superfície punts de recàrrega
Automòbils 61 268,40 2,50%  places 1,53
Motocicletes 27 118,80 2,50%  places 0,68
TOTAL 88 2,20

Estàndard

 
Per tant, cal preveure un total de 3 dotacions de punts de recàrrega elèctrica de vehicles 
elèctrics a l’àmbit del PE. 
 

5.1.2 Proposta d'implantació 

Actualment s'està redactant el projecte "Urbanització de l'espai situat a la Rambla Mossèn 
Jacint Verdaguer amb Passeig Ametller" que es situaria en els terrenys situats a nord del 
sector. Al projecte es preveuen 57 places d'aparcament de turismes, un nombre que seria 
insuficient per absorbir la demanda d'aparcament de turismes així com de motocicletes de tot 
l'àmbit del Pla Especial. 
 
Per subsanar aquest dèficit, el Pla Especial proposa situar una segona bossa d'aparcament als 
terrenys a ponent del Passatge Can Bord i alhora modificar el projecte d'urbanització per tal 
d'encabir-hi aparcaments de motocicleta. Així doncs, la proposta final situaria: 

- 50 places d’aparcament de cotxes i 12 places de motocicleta a la primera bossa 
d'aparcament que donaria servei a ambdós edificis d'equipament. 

- unes 15 places d’automòbil i 15 de motocicleta a la segona bossa d'aparcament que 
per el seu emplaçament donaria servei sobretot a l'edifici d'equipaments socio-
culturals. 

 
Pel que fa a la reserva de places d'aparcament accessibles, actualment existeixen dues al 
Passeig de l'Atmetller, i es preveu que dues de les places situades a nord del sector de rambla 
Mossèn Jacint Verdaguer també ho siguin. 
 
Pel que fa a les dotacions de punts de recàrrega elèctrica, s’integraran en la redacció del 
projecte d’urbanització que s’està duent a terme i la que proposa el Pla Especial. 
 

5.1.3 Dimensions de les places d'aparcament 

Pel que fa a les dimensions de les places d’aparcament actualment hi ha un debat motivat per 
l’augment de les dimensions dels vehicles que hi ha hagut en els darrers anys.  
 
Les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona diu que les dimensions 
mínimes per places d’aparcament per a automòbils han de ser de 4,50 m de llarg per 2,20 m 
d’amplada. El Decret 344/2006 estableix unes dimensions mínimes de 4,75 m de llarg per 2,40 
m d’amplada i les recomanacions del Reial Automòbil Club de Catalunya augmenten aquestes 
dimensions fins 5,00 m de llarg per 2,50 m d’amplada. 
 
Es proposa que els aparcaments per a automòbils respectin com a mínim aquesta darrera 
recomanació, 5,00 m de llarg per 2,50 m d’amplada. 
 
Pel que fa a les dimensions de les places d'aparcament accessibles la CTE disposa les 
següents condicions: 
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 -Que es situï pròxima a l'accés de vianants de l'aparcament i s'hi comuniqui mitjançant 
un itinerari accessible 
Que disposi d'un espai annexa d'aproximació i transferència lateral d'amplada ≥ 1,20 m si la 
plaça és en bateria, podent-se compartir aquest per dues places contigües, o si la plaça és en 
línia ≥ 3,00 m en el seu darrera. 
 

5.2 Espais de càrrega i descàrrega 

5.2.1 Determinació de les reserves d’espai per a càrrega i descàrrega 

Pel que fa a places per a càrrega i descàrrega, l’article 6.3 del Decret 344/2006 estableix que 
en el cas d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s’ha de 
tenir en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a 
l’interior dels nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places a la xarxa 
viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 

 
Decret 344/2006 
Ús comercial: 1 plaça per cada 1000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 
Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 
Per falta d’estàndards concrets per a usos d'equipaments, equipararem l'ús d'equipament 
administratiu amb l'ús d'oficines, mentre que l'equipament socio-cultural l'equipararem amb l'ús 
comercial. Donat el quadre de superfície per usos de l'apartat 1.3.5 Proposta de paràmetres 
urbanístics de la memòria calculem el nombre de places per a càrrega i descàrrega: 
 

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
7a Administratiu 2.402 1/2000 m2st 1 24,00
7b(2) Socio-cultural 2.934 1/1000 m2st 3 72,00

TOTAL 4 96,00

Estàndard

 
Així doncs cal reservar un total de 4 places per a càrrega i descàrrega. 

5.2.2 Proposta d'implantació 

El Pla Especial proposa situar una de les places de càrrega i descàrrega al Passeig de 
l'Atmeller, a continuació de les places accessibles existents. Aquesta donaria servei a 
l'edificació amb ús d'equipament administratiu. 
Les tres places restants es situaran fora de la via pública, dintre de la unitat d'equipament 
socio-cultural i amb accés des del Passatge de Can Bord. 

5.2.3 Dimensions de les places de càrrega i descàrrega 

Tal i com s'estableix a l’article 6.3 del Decret 344/2006, les places de càrrega i descarrega 
seran de 3 x 8 metres. 
 

5.3 Aparcaments de bicicletes 

5.3.1 Determinació de les reserves per aparcaments de bicicletes  

Per determinar les reserves per aparcaments de bicicletes aplicarem els ràtios establerts en 
l’Annex 2 del Decret 344/2006.  

 
Decret 344/2006 
Ús comercial 1 plaça / 100 m² sostre o fracció 
Ús oficines 1 plaça / 100 m² sostre o fracció 
Equipaments docents 5 places / 100 m² sostre 
Equipaments culturals 5 places / 100 places d'aforament 
Altres equipaments públics 1 plaça / 100 m² sostre o fracció 
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Zones Verdes 1 plaça / 100 m² sòl 
 
Per determinar l'aforament de l'equipament socio-cultural hem considerat una ràtio de 1 
persona cada 4 m² de sostre. Aquesta s’ha establert considerant un índex de simultaneïtat del 
50% aplicat a l’aforament màxim establert a  taula 2.1 de la CTE SI3, que per a “Salas de 
espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos, galerías de arte, 
ferias y exposiciones, etc”. Preveu una ocupació màxima de  2 m2·persona 
 
En conseqüència, 

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
7b(1) Espai lliure 2.461,02 1/100 m2sòl 25 75,00
7a Administratiu 2.402 1/100 m2st 24 72,00
7b(2) Socio-cultural* 2.934 1/80 m2st 37 111,00
7b(3) Espai lliure 1.740,26 1/100 m2sòl 17 51,00

TOTAL 103 309,00
*Aforament = 1 plaça cada 4/m2

Estàndard

 
 
Així doncs cal reservar un total de 103 places per a aparcament de bicicletes. Però tenint en 
compte les 20 places d’aparcament per a bicicletes que actualment existeixen a l’àmbit del 
present PE, situades  a l’accés de l’escola de música, cal mantenir aquestes 20 places i fer una 
reserva de 83 places  més per a aparcament de bicicletes. 
 

5.3.2 Proposta d'implantació 

 
En relació a les bicicletes es proposa disposar una majoria de les places d'aparcament entre 
els escocells existents a la vorera de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, aquestes però es 
repartiran en bosses de com a màxim 20 places i s'evitarà crear un efecte barrera. També es 
permetrà l’aparcament en els espais lliures d’edificació de les peces edificables, en concret es 
podrien situar a l'entorn dels accessos de l'equipament situats al Passatge de Can Bosc. 
 
Es preveu que un 25% d’aquestes places siguin d’aparcament segur i protegit, ja sigui dins de 
l’edifici o a la via pública tipus Bicibox o altra xarxa d’aparcaments segurs per bicicletes 
privades com pot ser la instal·lació de sistemes de videovigilància. 
  

5.3.3 Dimensions de les places de bicicleta 

El "Manual de aparcamientos de bicicletas" publicat per el "Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía", estableix les dimensions bàsiques dels aparcaments de bicicletes 
segons el tipus de suport: 
 

- En el cas de suports tipus U-invertida estableix una superfície ocupada de 
1'28m2/bicicleta amb unes dimensions entre suports de 0'8m i una reserva d'espai de 
2m de llarg 

- En el cas de suports de roda estableix una superfície ocupada d'entre 1'42 i 
1'84m2/bicicleta depenent la seva disposició amb unes dimensions entre suports 
d'entre 0'6 i 0'7m o 0,3 i 0'35 si es col·loquen de forma alterna. 
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6. MOBILITAT, ACCESSIBILITAT I GÈNERE 

L’article 10 del Decret 344/2006 indicadors de gènere quantitatius i qualitatius, que permetin 
l’estudi de la mobilitat de les dones i del seu accés al vehicle privat, a peu, en bicicleta i 
transport públic. 
 
L’anàlisi de l’adequació de les propostes del pla pel que fa a l’impacte de l’ordenació 
urbanística proposada en funció del gènere s’estructura en dues parts. En una primera es fa 
una diagnosi de la situació actual de la població pel que a les diferències entre gèneres. A la 
segona part es valora l’impacte del pla per tal d’extreure conclusions i poder preveure com 
incidirà l’ordenació proposada sobre la situació originària d’homes i dones i d’altres col·lectius. 
 
L’estudi de mobilitat de Sant Cugat del Vallès no fa una anàlisi segregada per gènere de les 
dades de mobilitat actuals, per tant, les dades següents s’han obtingut de l’Idescat. 
 
 

6.1 Mobilitat obligada residència- treball 

 
Número de desplaçaments 

Total
Desplaçaments dins 14.065 6.051 43,0% 8.014 57,0%
Desplaçaments a fora 24.734 13.944 56,4% 10.790 43,6%
Desplaçaments des de fora 31.454 16.392 52,1% 15.062 47,9%
Total generats 38.798 19.995 51,5% 18.803 48,5%
Total atrets 45.519 22.443 49,3% 23.076 50,7%
Diferència atrets/generats 6.720 2.448 4273

Homes Dones

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

 
L’anàlisi de la mobilitat per raó de feina al municipi reflecteix clarament una gran diferència 
entre el model laboral masculí i femení l’existència d’un mercat força masculinitzat, amb un 
50% dels viatges tant generats com atrets. La tendència però sembla a la baixa, ja que segons 
les dades de 2001 aquest era del 55% i per tant, sembla que tendeix a igualar-se.  
Destaca que les dones predominen en els viatges interns (57%), per tant, tendeixen a quedar-
se a treballar al municipi, mentre es redueix molt el percentatge de les que marxen fora a 
treballar (43%). Aquest fet pot deure’s en gran mesura a la resposta a les necessitats de la vida 
quotidiana, que obliguen que algun membre de la unitat familiar resideixi al muncipi per facilitar 
el desplaçament dels fills, les compres o la cura de persones al seu càrrec.  
 
Mitjà de transport utilitzat  

Privat Públic
No 

motoritzat No desplaça No aplicable Total
Desplaçaments dins 5.057 1.519 4.085 3.281 .. 14.065
Desplaçaments a fora 15.220 5.568 775 .. 3.171 24.734
Desplaçaments des de fora 22.562 7.591 1.008 .. 294 31.454
Total generats 20.277 7.086 4.860 3.281 3.294 38.798
Total atrets 27.619 9.109 5.093 3.281 416 45.519
Diferència atrets/generats 7.342 2023 233 0 -2.877 6.720

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

 
Pel que fa al tipus de transport utilitzat, l'IDESCAT no ofereix les dades per gènere, i a més 
introdueix un camp de dades anomenat “no aplicable”  que fa referència a la “població que 
treballa o estudia a diversos municipis (aquests poden pertànyer a un o més àmbits). De les 
dades cal destacar la importància dels desplaçaments amb transport públic cap a fora o des de 
fora del municipi, que se situen entre el 37 i el 51%. En canvi, aquesta dada baixa fins al 10% 
en els desplaçaments a dins del municipi. Cal assenyalar l’equilibri entre els moviments atrets i 
els generats, però que es tradueix amb una fortíssima mobilitat entre municipis i uns valors molt 
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baixos de població ocupada al propi municipi, ja que únicament un 20% dels moviments es 
donen dins del propi municipi. 
Per tal de poder situar aquestes dades en el seu context és important conèixer la realitat laboral 
de Sant Cugat. Tot i que les dades, provinents de l’Idescat són de l’any 2011, ens ofereixen 
una visió de la situació del municipi prou clara. 
 

Sexe núm % núm % núm %
Homes 31.473 19.995 63,5% 23.401 74,4% 17.911 56,9%

Dones 33.870 18.803 55,5% 23.306 68,8% 19.655 58,0%

Total 65.343 38.798 59,4% 46.708 71,5% 37.566 57,5%

Actius No actius

Població 16 
anys i més

ocupats total actius Total no actius

 
Pel que fa a la situació de l’ocupació es detecta una forta diferència entre la població activa 
femenina i masculina (més de 8 punts), tot i que des de l’any 2001 sembla que s’ha reduït 
aquests diferència. Si estudiem els camps d’ocupació destaca que la població femenina es 
dedica de manera massiva als serveis (87,4%) mentre que la població masculina manté un 
nivell d’ocupació en indústria i construcció que encara són significatius. 
 

Agricultura 0,0% 0,0% 0,0%
Indústria 3729 18,6% 1963 10,4% 5692 14,7%
Construcció 1248 6,2% 353 1,9% 1600 4,1%
Serveis 14912 74,6% 16440 87,4% 31352 80,8%
Total 19995 18803 38798

Homes Dones Total

 
Si posem en relació aquestes dades amb aquelles obtingudes dels desplaçaments es 
manifesta que la població femenina tendeix a treballar en el sector de serveis, prioritzant 
l’ocupació més propera, mentre que la població masculina és aquella que més es desplaça per 
ocupar llocs de feina més diversos. 
 

6.2 Mobilitat obligada. Residència-Estudis 

 
Pel que fa a la mobilitat obligada per raó d’estudis l’Institut d’estadística de Catalunya ens 
ofereix les dades següents: 

Total Homes Dones
Desplaçaments dins 17.108 8732 51,0% 8.376 49,0%
Desplaçaments a fora 7.580 3.784 49,9% 3.796 50,1%
Desplaçaments des de fora 7.718 4.249 55,1% 3.470 45,0%
Total generats 24.688 12.516 50,7% 12.172 49,3%
Total atrets 24.826 12.980 52,3% 11.846 47,7%
Diferència atrets/generats 138 464 -326

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
 
Aquestes dades ens parlen de la població estudiantil. En relació amb les dades relatives a la 
mobilitat laboral, podem veure com els desplaçaments femenins són molt semblants als 
masculins. Cal destacar la tendència dels homes a venir a estudiar al municipi, ja sigui pel tipus 
d’estudis o pel lloc on aquests estudi es realitzen. 
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Mitjà de transport utilitzat  

Privat Públic
No 

motoritzat No desplaça No aplicable Total
Desplaçaments dins 4.778 2.764 7.139 2.292 134 17.108
Desplaçaments a fora 2.397 4.065 415 .. 703 7.580
Desplaçaments des de fora 3.681 3.245 532 .. 261 7.718
Total generats 7.175 6.829 7.554 2.292 837 24.688
Total atrets 8.460 6.009 7.671 2.292 395 24.826
Diferència atrets/generats 1.284 -820 116 0 -442 138

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

 
En relació al mitjà de transport utilitzat, cal destacar l’ús predominant del transport públic, 
majoritàriament en els desplaçaments cap a fora del municipi. L’ús també és molt significatiu en 
l’ús des de fora, però es redueix dràsticament, fins a ser menor a l´ús del vehicle privat en els 
desplaçaments dins del propi municipi. Pel que fa als desplaçaments dins del propi municipi, és 
molt destacable els desplaçaments no motoritzats, que s’aproxima al 50% dels desplaçaments 
realitzats dins del propi municipi.  
Si posem en relació les dades de mitjans de transport utilitzats es fa evident la necessitat de 
millora del transport públic per a desplaçaments interns tant per potenciar-ne l’ús per aquells 
que treballen com per aquells que estudien. També és important mantenir i seguir millorant les 
connexions per a vianants i potenciar l’ús de la bicicleta, ja que actualment han deixat de ser 
insignificants els desplaçaments realitzats amb aquest tipus de transport, tant per part 
d’estudiants com per treballadors, i cal treballar per  a mantenir-lo i potenciar el seu creixement. 
 
En aquest sentit el PE proposa: 

- La previsió d’un ús per part de l’àmbit del PE que té per objectiu donar continuïtat a l’eix 
verd de les rieres de Valldoreix (previst per la Modificació del PGM per a la 
reestructuració de zones verdes a Valldoreix, Mirasol i la Floresta). A través de la peça 
situada a llevant del Passeig Verdum (amb desenvolupament previst a la Fase 4) que 
preveu la connexió amb el Torrent de Nonell mitjançant un parc lineal de caire 
paisatgístic, es pretén crear un nou itinerari  per afavorir la tendència existent i millorar 
els itineraris per a vianants i bicicletes actuals.  
També es proposa l’ampliació de la vorera a la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer. 

- La introducció de punts per aparcar les bicicletes, incrementant les places existents a 
l’àmbit situant-les a la vorera de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i en els espais 
lliures d’edificació de les peces edificables. 

- Es considera que la proximitat a les parades d’autobús existents és prou propera i, en 
conseqüència, la proposta no contempla cap actuació envers la xarxa de transport 
públic existent. 
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7. AVALUACIÓ DE LA INCIDÈNCIA SOBRE LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA 

Pel que fa a la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica es dóna compliment 
al que estableix la disposició addicional quarta del Decret 344/2006, que estableix que els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada de planejament urbanístic o d’implantacions 
singulars declarats pel govern com a zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric (com 
és el cas de Sant Cugat del Vallès) han d’incorporar les dades necessàries per avaluar la 
incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica tal i com ho estableix el  Decret 
152/2007 del 10 de juliol “Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric”. Més concretament, en l’article 
18.1 (b) el Decret fa referència als “Centres generadors de mobilitat amb més de 500 visitants 
habituals” i en l’article 18.2 diu que ”Els Plans de mobilitat corresponents a l’article 18.1 han de 
ser aprovats per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat.”  
 
Tenint en compte els desplaçaments interns a Sant Cugat i l’increment de desplaçaments/dia 
que genera el PE, s’ha calculat el percentatge que representa respecte tots els 
desplaçaments/dia del municipi que és del 0,70% els dies feiners i del 0,83% els festius, 
representant un increment total anual del 0,74%. 
 
De 2006 a 2011 hi ha un increment de 16,72% del parc de vehicles. Per tant, apliquem als 
moviments de referència un increment similar.  
 

feiners Festiu Total any
Desplacaments interns Sant Cugat(2006) 128.955 108.136 44.695.209
Desplacaments interns Sant Cugat(2011) 150.516 126.216 52.168.248
Increment dels desplacaments interns 272 907 171.695
Dies/any 251 114 365
Increment degut a l'actuació 0.1808% 0.7186% 0.3291%  
 
Ja que és un equipament sociocultural que tindrà el seu ús intensiu en cap de setmana, s’han 
considerat que l’increment dels desplaçaments en dia feiner serà inferior als 907 calculats 
anteriorment, ja que en dies feiners els desplaçaments principalment seran per al manteniment 
de l’equipament o de baixa intensitat.  
 
Segons les dades extretes del Pla de Mobilitat de Sant Cugat, les emissions del 2011 són: 
 

2011
NOX Kg/any 857 29,05% 249 70,95% 608
PM10 Kg/any 107 32,31% 35 67,69% 72
CO2 Tones/any 139.300 36,43% 50.751 63,57% 88.549

Urbà Interurbà

 
 
Tenint en compte el total de desplaçaments anuals que s’incrementaran degut a l’actuació, 
s’han calculat les emissions previstes per l’actuació referents a NOₓ, PM10 i CO2: 
 

Sant Cugat Actuació
NOX Kg/any 249 1,84

PM10 Kg/any 35 0,26
CO2 Tones/any 50.751 375,91   

 
Tot i això, la proposta potencia els objectius de Sant Cugat de reducció de mobilitat en vehicles 
privats a motor amb les mesures següents: 

- Connexió del nucli d’equipaments (existents i futurs) a la xarxa verda del Torrent Nonell 
facilitant la creació de recorreguts agradables i segurs per bicicletes i vianants.  

- Implantació d’aparcaments segurs per a bicicletes 
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- Implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els aparcaments 
incorporats. 
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8. FINANÇAMENT 

L’article 19.1 del Decret de Mobilitat estableix l’obligació de les persones propietàries de 
costejar la urbanització i les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, 
de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic o el reforçament d’aquestes quan 
sigui necessari com a conseqüència de l’actuació.  
 
Els costos derivats de les propostes de mobilitat, s’inclouen en el finançament de la 
urbanització del sector.  
 
El Decret de Mobilitat estableix en l’article 19.2  l’obligació dels propietaris a participar en els 
costos derivats de la millora de la oferta de transport públic mitjançant l’actualització a 10 anys 
del dèficit d’explotació del servei de transport públic de superfície en funció de la fórmula 
establerta a l’annex 4 del mateix decret: 
 
D = R x P x 0,7 x 365 
D = Dèficit d’explotació del transport públic de superfície. 
R = Increment dels kilòmetres totals de recorregut diari. 
P = Preu unitari del kilòmetre recorregut. 
 
En aquest cas, i tal com s'ha exposat a l'apartat 4.2 d'aquest document, no es proposen 
millores en la xarxa de transport col·lectiu ja que aquesta té capacitat per integrar els 
desplaçaments estimats en l'àmbit d'estudi. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2017 
José González Baschwitz, arquitecte 
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9. PLÀNOLS 

M1 MOBILITAT GENERADA 
M2 XARXES DE MOBILITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 
El present document recull les modificacions que han estat introduïdes al document 
d’Aprovació inicial Pla Especial d’ordenació i ús d’equipament a l’entorn de la seu de l’E.M.D. 
de Valldoreix degudes als informes emesos per les Administracions afectades. Aquest 
document s’estructura en les següents parts: 
 

- Relació de les Administracions consultades. Inclou la relació d’Administracions a les 
quals ha estat facilitada la documentació per a què formulin les modificacions que 
considerin necessàries. S’incorpora la data d’emissió de l’informe. 

 
- Resposta als informes emesos a l’aprovació inicial. Inclou les modificacions que 

han estat introduïdes al document d’Aprovació inicial degut als informes emesos per les 
Administracions, les dades de transmissió de la documentació i l’autor de l’Informe. 
S’han inclòs les dades de totes les Administracions que han emès informes, tant si han 
sol·licitat modificacions a la documentació presentada com si no.   

 

 
Finalment s’incorporen com a annex els Informes emesos per les diferents Administracions. 
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2. RELACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CONSULTADES  
 

A continuació es llisten les Administracions consultades i quines d’elles han emès informe.  
 

Organisme 
Justificant de 

recepció 
Data emissió 

informe 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Mobilitat 

05/12/16 19/01/17 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Sostenibilitat Ambiental 

05/12/16 19/05/17 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i 
Salvaments 

02/12/16 09/02/17 

Direcció General de Protecció Civil 05/12/16 12/06/17 

Aigües Ter Llobregat 02/12/16 No recaptat 

Telefònica 02/12/16 No recaptat 

Gas Natural 02/12/16 16/01/17 

Fecsa Endesa 05/12/16 13/12/16 

Sorea 01/12/16 No recaptat 
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3. MODIFICACIONS INTRODUÏDES ARREL DELS INFORMES 
EMESOS A L’APROVACIÓ INICIAL 

 

Dels organismes consultats s'han rebut fins a la data els següents informes: 
 

- Autoritat del Transport Metropolità 
- Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Sostenibilitat 

Ambiental 
- Regió d’ Emergències Metropolitana Nord de la Direcció General de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvament del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

- Direcció General de Protecció Civil 
- Endesa 
- Gas Natural 

 
 

 

 

3.1 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ  
 

Dades emissor 
Emès per:  Autoritat del Transport Metropolità 
Identificació:  Ref. 38.298 - Exp.G-25/2017  
Data d'informe: 19/01/2017 
Signatura: Xavier Sanyer Matías, Cap del Servei de Mobilitat 
 Lluís Alegre Valls, Director tècnic (vist-i-plau) 
 
Dades Municipals 
Registre d’entrada:  2017 / 062273 / M 
Data registre: 31/01/2017 
 
 
Resum de les conclusions i propostes de modificació: 
S’emet informe desfavorable perquè es considera que manca de bona part de les anàlisis i 
informes per poder avaluar si s’aconsegueix una mobilitat sostenible, d’acord amb els 
principis de la Llei de la Mobilitat i del propi Decret 344/2006. 
 
Per tal d’avaluar l’informe favorablement caldrà, com a mínim, incloure els següents aspectes: 
  

 Determinar el repartiment modal i la distribució territorial de la mobilitat generada, 
 Referenciar l’estudi respecte a la situació actual (i no respecte al planejament que el 

Pla Especial modifica). 
 Tenir en compte la irrupció dels vehicles elèctrics, dotant de punts de recàrrega 

elèctrica per a turismes i motocicletes d’acord amb el que estableix el Reial Decret 
1053/2014. 

 Incorporar indicadors de gènere. 
 Avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica.  

 
 
Correccions proposades: 
Per tal de donar resposta a tots aquests aspectes, es redacta de nou tot l’annex 3 d’estudi de 
mobilitat generada incloent els aspectes anteriorment descrits.  
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A més, s’incorpora a l’article 8.  Equipaments comunitaris i dotacions, apartat c) de la normativa el 
contingut següent: 

 “Pel que fa a la dotació mínima de l’estructura de recàrrega elèctrica per a vehicles elèctrics 
en aparcaments o estacionaments públics permanents, hauran d’incorporar d’acord amb el 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de desembre, pel que s’aprova una nova Instrucció Tècnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo”, les instal·lacions necessàries per subministrar a una estació 
de recàrrega per cada 40 places”. 

 

3.2 DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Dades emissor 
Emès per:  Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
Identificació:  OTAABA20170003 (URB 002-17) 
Data d'informe: 19/05/2017 
Signatura:        Sergi Miguel Ruiz i Laura Fonts Torres  

 

Dades Municipals 
Registre d’entrada:   
Data registre: 22/05/2017 
 

 

Resum de les conclusions i propostes de modificació: 
S’emet informe favorable amb el benentès que es doni compliment a la normativa i a les 
mesures ambientals esmentades en aquest informe. 
 

 Per tal de fer efectiva una millora en la permeabilitat del sòl, caldrà prioritzar en la 
superfície destinada a aparcament l’ús d’un paviment tou, drenant i permeable. 
 

 Caldrà donar compliment a les determinacions definides en l’Acord GOV/127/2014, de 23 
de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. No obstant, atenent l’abast de la 
proposta, no es preveuen impactes destacables sobre el medi atmosfèric. 

 
 Caldrà donar compliment a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, i al seu Reglament de desplegament, el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, així com també a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 
desplegament. 
 

 Haurà d’ajustar-se a les determinacions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambientals i mesures d’ecoeficiència, les mesures Codi Tècnic 
d’Edificació així com l’Ordenança sobre l’energia solar a les edificacions de Sant Cugat del 
Vallès i Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 

 
 Pel que fa als residus que es generin durant l’execució de la proposta, si s’escau, s’hauran 

de gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord 
amb la normativa vigent en matèria de residus. 
 

Correccions proposades: 
S’incorpora a l’article 8. Equipaments comunitaris i dotacions (7), apartat c) de la normativa el 
contingut següent:: 
 

 “Per tal de fer efectiva una millora en la permeabilitat del sòl, caldrà prioritzar en la 
superfície destinada a aparcament l’ús d’un paviment tou, drenant i permeable.”. 
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S’incorpora un nou article a la normativa, l’article 14. Compliment de normativa i mesures 
ambientals on s’hi  incorpora el següent contingut: 

 
 “En totes les obres d’ubranització i edificació de desenvolupament del present pla 

especial s’hauran de complir les disposicions ambientals següents: 
 

 “Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula d’adopció de criteris ambientals i 
mesures d’ecoeficiència, així com l’ordenança sobre l’energia solars a les edificacions 
de Sant Cugat del Vallès i Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua”. 
 

 “Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i al Decret 
176/2009, de 10 de novembre”. 

 
 “Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn i al Decret 190/2015, de 25 d’agost”. 
 

 “Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric”. 

 
 “Pel que fa als residus que es generin durant l’execució de la proposta, si s’escau, 

s’hauran de gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus”. 

 
 

3.3 REGIÓ D’ EMERGÈNCIES METROPOLITANA NORD DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DEL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Dades emissor 
Emès per:  Regió d’ Emergències Metropolitana Nord de la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Identificació:  V0776/V0209. 25/2017/000005  0269E/4407/2016 
Data d'informe: 09/02/2017 
Signatura: Albert González Mayans, Tècnic de Prevenció 
  
Dades Municipals 
Registre d’entrada: 
Data Registre: 
 
 
Resum de les conclusions i propostes de modificació: 
Defineix els requeriments normatius que s’han de complir referits a les següents mesures de 
prevenció d’incendis: 
 

  Disponibilitat d’hidrants per a incendi: disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi a 
menys de 100 m de qualsevol façana que garanteixin les condicions hidràuliques. 

 
  Condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers: disposar de vials d’aproximació 

amb amplada mínima lliure de 3,5 metres, amb una alçada mínima lliure de 4,5 metres 
i capacitat portant del vial 20 kN/m² al Passatge Can Bord i la distància màxima fins els 
accessos de l’edifici necessari per poder arribar a totes les seves zones no serà 
superior a 30 metres des del vial d’aproximació. 
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 En el cas que els edificis resultants o existents tingui amb alçada d’evacuació 
descendent superior a 9 metres es mantindrà un espai de maniobra amb una amplada 
mínima d’espai lliure proper a les façanes de 5 metres. 

 
 
Correccions proposades: 
S’incorpora a l’apartat de la memòria 1.3.4 Instal·lacions: 

 “Per tal de complir amb la disponibilitat d’hidrants per a incendi, es preveu col·locar un 
nou hidrant a l’àmbit que queda reflectit al plànol O6 - Serveis Urbans. Xarxa 
d’hidrants, per tal de garantir la dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que 
determina la normativa vigent (instrucció tècnica complementària SP-120 i Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)), que 
estableix la necessitat de disposar d’hidrants d’incendi a les edificacions destinades a 
usos no industrials en funció de la seva alçada d’evacuació, de la seva ocupació i de la 
seva superfície. 
 

 Per tant, els edificis que es construeixin disposaran d’una xarxa d’hidrants d’incendi a 
menys de 100 m de qualsevol façana garantint les condicions hidràuliques de la 
instrucció tècnica  i normativa vigent. 
 

 Per tal de complir amb les condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers, la  
distància màxima als accessos dels edificis des del vial d’aproximació en cap cas serà 
superior als 30m. En tot cas, caldrà donar compliment a la Secció 5 del Document 
Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, 
que estableix les condicions d’aproximació pels edificis amb una alçada d’evacuació 
fins a 9 metres, així com l’accessibilitat per façana, per tal de garantir-hi la intervenció 
dels bombers; així com a la Instrucció Tècnica Complementària SP-121, la qual 
defineix la necessitat del nombre de façanes accessibles en funció de la seva 
ocupació. 
 

 Els projectes d’urbanització, d’obres o d’activitats que es derivin d’aquest Pla Especial 
hauran de garantir el compliment a les normes de prevenció d’incendis que estableixi la 
normativa vigent en la matèria. 

 
S’afegeix als plànols (plànol O7- Serveis Urbans. Xarxa d’hidrants): 

  un nou hidrant a l’àmbit i s’incorpora aquesta necessitat a l’apartat  de la memòria 
1.3.4 Instal·lacions  i es genera un nou plànol anomenat:  I7- serveis urbans. xarxa 
d’aigua  i O6 - Serveis Urbans. Xarxa d’aigua. 

 
Pel que fa a la resta de condicions sobre l’entorn i accessibilitat dels bombers, el Pla Especial 
ja ho compleix.  L’alçada màxima reguladora és de 9,15m, i per tant,  l’alçada d’evacuació 
superior en cap cas estarà per sobre dels 9m. L’amplada del vial al Passatge Can Bord és de 
4,7m, amplada superior als 3,5m mínims i garantint l’alçada lliure de 4,5m i la capacitat portant 
del vial. 
 
S’incorpora un nou article a la normativa, l’article 13. Prevenció de riscos on s’hi inclou el següent 
contingut:  

 
 “Per tal de garantir la dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que determina la 

normativa vigent (instrucció tècnica complementària SP-120 i Reial Decret 314/2006, de 17 
de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), caldrà col·locar un nou 
hidrant a l’àmbit. S’executarà la instal·lació d’aquest nou hidrant a l’àmbit abans de donar la 
ocupació a noves edificacions. 

 
 Els edificis que es construeixin disposaran d’una xarxa d’hidrants d’incendi a menys de 100 

m de qualsevol façana garantint les condicions hidràuliques de la instrucció tècnica 
complementària SP-120 i normativa vigent. 

                                                                                                                        
 La distància màxima als accessos dels edificis des del vial d’aproximació en cap cas serà 

superior als 30 m. En tot cas, caldrà donar compliment a la Secció 5 del Document Bàsic 
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Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), així com a la Instrucció Tècnica Complementària SP-121. 

 
 Els projectes d’urbanització, d’obres o d’activitats que es derivin d’aquest Pla Especial 

hauran de garantir el compliment a les normes de prevenció d’incendis que estableixi la 
normativa vigent en la matèria”. 

 
 

3.4 PROTECCIÓ CIVIL 
Dades emissor 
Emès per:  Direcció General de Protecció Civil 
Identificació:  SGRP2016 0078 PLE 16 191 INFO 
Data d'informe: 12/06/2017 
Signatura: Núria Gasulla Fernández, sub-directora general de Programes de 

Protecció Civil 
 
Dades Municipals 
Registre d’entrada:   
Data registre: 

 

Resum de les conclusions i propostes de modificació: 
La proposta es considera compatible amb la gestió dels riscos de protecció civil i es recorda que 
caldrà donar compliment, si escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 
 
 
Correccions proposades: 
S’incorpora un nou article a la normativa, l’article 13. Prevenció de riscos,  on s’hi inclou el següent 
contingut:  
 

 “Si escau, caldrà complir el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova 
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.” 

 
 

3.5 ENDESA 
 
Dades emissor 
Emès per:  Endesa. Divisió Distribució Catalunya Est 
Identificació:  N/Ref. DICO105971 
Data d'informe: 14/12/2016 
Signatura: Jordi Elizo Alcalde, Nous Subministraments Divisió Catalunya Est 
 
Dades Municipals 
Registre d’entrada:  E/43/2017 
Data registre: 02/01/2017 
 
 
Resum de les conclusions i propostes de modificació: 
S’informa que serà necessari dotar de potència els equipaments de nova creació quan es 
realitzi l’execució de les obres. 
 
 
Correccions proposades: 
S’incorpora a l’apartat de la memòria 1.3.4 Instal·lacions: 
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 “Respecte l’edificació que es pot edificar en el sòl qualificat com a 7b (2), en l’execució 
d’aquest edifici s’incorporarà dins de la parcel·la el transformador necessari per dotar 
de potència l’equipament de nova creació.” 

 
 

3.6 GAS NATURAL  
 
Dades emissor 
Emès per:  Oficina tècnica “Desplazamientos”. Gas Natural Catalunya SA 
Identificació:  E-CEN-2016/0011 
Data d'informe: 16/01/2017 
Signatura: Miguel Ángel Urbán García 
 
Dades Municipals 
Registre d’entrada:  ES_L01082055_2017_8326/2017 
Data registre: 31/01/2017 
   
 
 
Resum de les conclusions i propostes de modificació: 
S’informa que per la necessària seguretat de les instal·lacions existents de gasNatural, serà 
d’obligat compliment per part del promotor de les obres objecte d’aquest condicionant, les 
següents consideracions: 
 

- Prohibició de realitzar qualsevol tipus d’obres, construcció, edificació, moviment de 
terres o efectuar acte algun que rebaixi la cota del terreny i amb això pugui fer malbé o 
pertorbar el bon funcionament de les instal·lacions. Per a les tuberies afectades, la 
zona de seguretat s’extén a 5m a banda i banda de la zona de canalització. La servitud 
de pas de la tuberia és de 2m a banda i banda de l’eix.   

- Lliure accés del personal i equips necessaris per la vigilància i per mantenir, reparar o 
renovar les instal·lacions, amb pagament, en el seu cas, dels danys que s’ocasionin. 

- Si per motiu de les possibles obres objecte d’aquest condicionant no es pogués complir 
qualsevol dels punts anteriorment descrits, el promotor estarà obligat a realitzar un 
desplaçament de la tuberia i instal·lacions auxiliars afectades per les seves obres, i es 
farà càrrec del seu cost, segons regeix l’acord d’obres de desplaçament d’instal·lacions 
de gas natural afectades per les obres de tercers”. 
 

 
Correccions proposades: 
S’incorpora a l’apartat de la memòria 1.3.4 Instal·lacions: 

 “La previsió del present pla especial no modifica les alineacions del planejament vigent, 
i per tant, no hi ha modificacions de l’espai públic ni de les rasants. 

 
 Tot i que no es preveuen afectacions a les línies existents de gas, en el cas de 

possibles afectacions a la xarxa, caldrà notificar l’inici de les obres al Centre Operatiu 
de Catalunya, així com donar compliment als condicionants tècnics i la normativa 
d’obligat compliment que li sigui d’aplicació”.   

 
Per tant, no hi ha afectacions de les línies existents de gas. 
 
 
 
 
 
 
 
José González Baschwitz, arquitecte. 

 
 
Valldoreix,  juliol de 2017 



 
 
 

ANNEX 5 
INFORME AL·LEGACIONS 
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INFORME ALS SUGGERIMENTS I AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL TERMINI 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA INICIAL DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I ÚS 
D’EQUIPAMENT A L’ENTORN DE LA SEU DE L’E.M.D. DE VALLDOREIX 

 
SUGGERIMENT NÚM 1 
Interessat: Facundo Sancho Soto 
Reg. Entrada: ES_L01082055_2017_6176/2017 
Data: 24.01.2017 
 
SITUACIÓ: 
Parcel·la: 0401703 
 
CONTINGUT: 

El PE inclou part de la seva finca qualificada com a 7b pel PGM, excloent-se de l’àmbit la part 
qualificada com a 20a/11. 

Finca cadastral: 0401703. De la qual 1008,63m2 han estat afectat pel PE. 

Reprodueix la descripció que es fa a “1.2.1 situació i àmbit” i a l’apartat “Estat actual i usos 
existents” perquè la descripció de part de la finca es considera incomplerta per valorar aquesta 
afectació ja que no es considera la seva funcionalitat que en el conjunt de l’immoble té aquesta 
part ni l’afectació de la porta corredissa d’entrada per vehicles i, la conseqüent inutilització pel 
seu ús de l’aparcament cobert fora de l’àmbit d’afectació. 

Es fa una proposta de modificació del Pla per a que no s’afecti aquest accés. I exposa que sinó 
s’accepta aquesta modificació, sol·licita a l’administració que s’expropiï també aquell 
aparcament cobert ja que el seu manteniment, resultaria injustificat i antieconòmic.  

Si en conseqüència es perd l’accés rodat per la cara nord, i se’n hagués de construir un per la 
cara sud (la zona enjardinada més noble i de més valor), implicaria un greu menys vàlua de la 
finca, suposaria una pèrdua important del seu valor. Fet que pensa que provocaria un 
increment de la indemnització que l’administració hauria d’afrontar com a despesa.  

En conclusió, la pèrdua de valor de la finca és important ja que no es tracta només d’afectar 
una zona “sobrera, no edificada, amb un petit cobert” sinó que l’afectació comporta també un 
canvi molt nociu per la qualitat dels espais enjardinats privats i la seva relació amb l’edificació i 
per tant molt perjudicial per l’ús i pel propi valor de la finca.  

Proposa modificar el límit d’expropiació com grafia al doc.3 de l’al·legació. Considera que es 
podria ajustar el límit del pla excloent 4m de zona verda (375m2) per crear una barrera verda 
entre la zona pública i la privada.  

Fa referència a l’art.15 de la llei d’expropiació “adquiria els drets que siguin estricament 
indispensables per al fi de l’expropiació”. Posa exemples de jurisprudència d’altres sentències.  

Exposa que existeix en l’àmbit un precedent, la MPPGM de la finca vall d’or, que s’adjunta com 
a document.  

 

Comentaris ER: 

L’instrument de planejament al qual fa referència aquesta al·legació no és una Modificació de 
Pla General sinó que consisteix en un pla desenvolupament (Pla Especial). Per tant, la solució 
adoptada consisteix en què l’acord d’expropiació que es faci amb l’administració haurà 
d’incloure el desplaçament de la porta de l’aparcament i la urbanització de la part plana de la 
finca que permeti accedir amb vehicle a la finca des del passatge de Can Bord, junt al límit de 
l’àmbit del PE objecte d’al·legació. Es considera que el pas de vehicles en aquest punt es pot 
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fer perfectament tenint en compte que aquest espai té des del límit proposat fins al mur de 
contenció existent una amplada de 6,40m, on s’hi pot instal·lar la porta i connectar amb l’accés 
existent al garatge.  

 

Conclusió: 

Es desestima aquesta al·legació. 

 

Valldoreix, juliol 2017 
 
 
José González Baschwitz, arquitecte 
Taller d’Arquitectura i Territori, SLP 
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