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I. MEMÒRIA INFORMATIVA
El present document es desenvolupa en el marc de la legislació urbanística vigent i del planejament general del municipi de Sant Fost de Campsentelles, en
terrenys adscrits al règim de sòl no urbanitzable, amb les següents dades generals:
projecte:

Pla especial urbanístic de Protecció i Millora del sector nord del Parc de la Serralada de Marina

emplaçament:

terme municipal de SANT FOST DE CAMPSENTELLES (comarca del Vallès Oriental)

promoció:

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

suport :

Diputació de Barcelona | Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals

redacció:

Pere Mogas, arquitecte
col·laboradors tècnics:
Laura Collado, arquitecta
assessorament ambiental:
Xavier Mayor, doctor en biologia | irbis
assessorament jurídic:
Anna Saballs, advocada

data redacció:

novembre de 2021-maig de 2022

superfície PEU:

8.842 Ha

1. ANTECEDENTS
1.1 El Parc de la Serralada de Marina1
Des de l'any 1972 la Diputació de Barcelona desenvolupa una política de promoció i gestió de plans especials d’ordenació de determinats àmbits geogràfics
situats a l’entorn dels sectors edificats de l’àrea metropolitana de Barcelona, l’origen històric de la qual es situa en el Pla Provincial de 1963. La figura
d’aquests plans especials, desenvolupats a l’empara de la Llei 12/85 d’Espais Naturals, a partir de la data d’aprovació d’aquesta disposició legal, ha buscat
sempre el compromís i mai la substitució de les competències, respectant la autonomia dels municipis i les administracions sectorials.
La naturalesa dels Plans Especials conté dues dimensions fonamentals. D’una banda, la protecció dels sistemes naturals, tot fent compatible l’aprofitament
racional dels seus recursos amb l'adequat tractament dels ecosistemes. De l’altra, el forniment a la societat d’espais, instal·lacions i mecanismes necessaris
per al coneixement, estudi i gaudi dels elements que composen aquests sistemes geogràfics.
En aquest sentit, l'estratègia de la Diputació de Barcelona ha estat històricament orientada cap a l’ordenació i posterior gestió d'aquells àmbits que, a més
d'un interès evident, millor podien atendre les demandes més urgents de la societat. Així, els diferents plans especials redactats i tramitats per la Diputació
fins aquest moment responen a la voluntat de consolidar un cinturó d'espais d'especial protecció al voltant de les àrees més fortament urbanitzades de

Figura 1 El territori de Sant Fost de Campsentelles des de la carena de La Conreria en direcció a la
plana del Vallès. Font: fotografia pròpia, 2021.

Contingut extret de la Memòria del Pla especial de Protecció i Millora del sector sud de la Serralada de Marina; aprovació definitiva 16/04/2002 (DOGC 3642 de
24/05/2002; Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, Diputació de Barcelona.
1
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l’àrea metropolitana de Barcelona, sectors on es concentra un percentatge força elevat de la població total del país: el Montnegre–Corredor, el Montseny,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i el Garraf.
Els anys 90, la Diputació de Barcelona, a partir de l’experiència de l’acció concreta en la planificació i gestió dels espais naturals que portava a terme des de
feia 20 anys, i davant de les tendències i processos territorials i ambientals existents, formula una proposta per a la gestió del conjunt del sòl no urbanitzable
de la regió metropolitana de Barcelona: el projecte de l’anella verda. L’anella verda ha suposat un important salt qualitatiu en matèria de protecció del
territori, ja que representa el pas d’un conjunt d’espais protegits aïllats, a una aproximació centrada en una veritable xarxa d’espais, integrats en una àmplia
ordenació territorial, i que parteix del principi de la necessària continuïtat dels sistemes naturals per a l’efectiva preservació dels seus valors. La configuració
final del projecte implica la protecció d’un continu de més de 150.000 hectàrees al voltant de l’àrea metropolitana, amb els parcs naturals, i altres espais
anàlegs, com a nuclis o nodes de la xarxa, complementats i enllaçats per espais de connexió i transició, que donen sentit al conjunt del sistema (vegis
Figura 2).
El protagonisme del món local en aquesta nova etapa d’impulsió de la protecció d’espais naturals ha estat determinant. Fruit de la col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments implicats s’han constituït consorcis de les administracions locals promotores dels nous espais protegits que formen
part de l’anella verda. En aquest context s’han creat els consorcis del Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, l’Espai Natural de
l’Embassament del Foix, l’Espai Natural de les Guilleries—Savassona i el Parc Agrari del Baix Llobregat, i s’ha transformat el Patronat de Collserola en un
nou consorci, del qual també forma part la Diputació de Barcelona.
En aquest marc, l’any 1996 es va constituir el primer Consorci Parc de la Serralada de Marina, format per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, i els Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, amb l’objectiu
global d’ordenar de forma conjunta l’àmbit d’aquest espai. L’any 1998 es van sumar al Consorci els municipis de Tiana i Sant Fost de Campsentelles,
ampliant així la superfície del parc fins a les 3.032 hectàrees amb que compta en l’actualitat.
Figura 2 Anella verda. Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. Font:
Gerència d’Espais Naturals, Diputació de Barcelona.

1.2 Sant Fost de Campsentelles i el Consorci del Parc
Com hem indicat anteriorment l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles forma part del Consorci del Parc de la Serralada de Marina des de 1998,
tanmateix no forma part de l'àmbit del Parc, definit i regulat en el Pla especial de protecció i millora del sector sud el Parc de la Serralada Marina, pla
urbanístic aprovat definitivament el 16/04/2002 (DOGC 3642 de 24/05/2002).
Quan es va redactar l'Avanç del Pla especial vigent es preveia que Sant Fost en formés part i es van fer els estudis de base incorporant terrenys dins del
seu terme municipal, però durant la tramitació, abans de l'aprovació inicial i a petició de l'Ajuntament, es va excloure atès que estava en procés de revisió del
Planejament urbanístic municipal. Aquest procés de revisió del planejament va ser força llarg. El POUM es va aprovar definitivament el 22 de juliol 2013 i es
va publicar el 25 de setembre de 2013, però fins el 2018 no hi va haver sentència ferma del darrer recurs. Tant el Consorci com l’Ajuntament consideren del
tot necessari incorporar Sant Fost dins de l'àmbit del Parc i així corregir l'anomalia de ser membre del Consorci sense àmbit d'ordenació delimitat (vegis
Figura 3).
Analitzats els antecedents, el context i la legislació i normatives vigents, s'ha considerat que la millor manera per incorporar terrenys del municipi de Sant
Fost a l’àmbit de gestió del Parc de la Serralada de Marina és la redacció d’un Pla especial de desenvolupament com els que defineix l'article 67.3 de la Llei
d'Urbanisme que en aquest cas s'anomenaria Pla especial de protecció i millora del sector nord del Parc de la Serralada de Marina.

2. ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL

Figura 3 Delimitació del Pla especial del sector sud del Parc de la Serralada de Marina amb els
quatre municipis implicats. Sant Fost s’ha de convertir en el cinquè municipi del Parc. Font: elaboració
pròpia.

L’àmbit d’estudi del present Avanç de Pla especial es desenvolupa en el conjunt de terrenys classificats pel POUM de Sant Fost de Campsentelles en el
règim del sòl no urbanitzable. La delimitació de l’àmbit que finalment prefiguri el Pla especial per a la seva aprovació inicial es concretarà durant el període
de redacció del document en base a les alternatives que aquí s’exposen i a les precisions que formin part de les conclusions del procés participatiu i de la
resposta dels diferents organismes sectorials.
El terme municipal de Sant Fost de Campsentelles (8.853 habitants segons idescat 2020) situat al sud del Vallès Oriental té una superfície de 1.311’97 Ha,
de les quals 894’23 Ha es corresponen amb el règim del sòl no urbanitzable (vegis Figura 4) i representa el 68’16% del total del TM.
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El planejament territorial i general no delimita cap àmbit concret per al desenvolupament del Pla especial del Parc de la Serralada de Marina per la qual
cosa, si bé l’àmbit d’estudi es situa en aquestes 894 Ha del SNU, la seva concreció passa a formar part precisament dels objectius de l’Avanç. El present
document d’avanç per tant estableix tres alternatives de delimitació, valorades en el DIE que l’acompanya, com a alternatives estratègiques de
desenvolupament.

3. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA ESPECIAL
La present ordenació es pot considerar com una segona fase de desenvolupament urbanístic del Parc de la Serralada de Marina que es va iniciar amb
l’aprovació del Pla especial del sector que engloba els municipis de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramanet, Badalona i Tiana i es situa al sud de la
carena de la muntanya de l’Amigó en direcció a la costa entre el turó de Donadéu (402 metres d’altura) i el turó d’en Galceran (485 metres d’altura).
El Pla especial de la vessant nord a Sant Fost de Campsentelles ha de completar i incorporar el sòl adient del TM als nivells de protecció del Parc de la
Serralada de Marina donat que:


Es recupera la idea inicial del conjunt de municipis que es van incloure en la redacció del Pla especial de la Serralada de Marina de l’any 2002.



Es regularitza la situació anòmala del municipi de Sant Fost de Campsentelles que tot i estar integrat en el Consorci del Parc de la Serralada de
Marina2 no disposa del planejament urbanístic adequat que el vincula.

És indubtable per tant considerar aquesta actuació molt convenient per a l’interès públic ja que estableix totes aquelles mesures necessàries per tal
d’aconseguir:

Figura 4 Plànol del règim del sòl d’acord amb el planejament general vigent a Sant Fost de
Campsentelles. En groc l’àrea corresponent al sòl no urbanitzable. Font: POUM de Sant Fost del 2013
i elaboració pròpia.



La preservació dels recursos naturals i de l'equilibri ecològic que cal conservar pel paper físic, social i ambiental que tenen per ells mateixos i en
relació a les ciutats de l'àrea metropolitana.



El desenvolupament d'un Parc que suporti una part important i qualitativament diferent de les activitats de lleure dels ciutadans de l'àrea
metropolitana, recollint la tradicional utilització de la Serralada com a espai d'esbarjo.

4. MARC LEGAL
4.1 La legislació urbanística
Les determinacions, contingut i tramitació del present document d’avanç del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Millora del sector nord del Parc de la
Serralada de Marina estan regulades en la següent normativa vigent aplicable:
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, DL 1/2010), modificat pel
Decret Llei 3/2012, del 22 de febrer i per la Llei 2/2014, del 27 de gener, la Llei 3/2015, de l’11 de març i la llei 16/2015, del 21 de juliol.
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant D 305/2006), modificat pel Decret 80/2009, de 19
de maig i pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (en endavant DL 6/2009), modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre.

El Consorci del Parc de la Serralada de Marina és un ens consorciat públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el
desenvolupament i la gestió del parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació
interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació
en el marc d'aquest objecte
2
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 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 (Disposició Addicional Vuitena - Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental).
4.2 Tramitació del PEU
El Pla Especial Urbanístic de Protecció i Millora del sector nord del Parc de la Serralada de Marina que afecta al municipi de Sant Fost de Campsentelles, és
un pla especial urbanístic de desenvolupament no previst expressament en el planejament territorial ni en el planejament urbanístic general (POUM de Sant
Fost de Campsentelles)
L’article 67.3 del DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, estableix que en aquest cas, els plans especials urbanístics no previstos expressament “no poden
substituir en cap cas el pla d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden alterar la
classificació del sòl ni poden modificar els elements fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament”; tanmateix s’indica que “en canvi
poden alterar altres determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per a assolir la finalitat que els
justifica”.
I de conformitat amb el que estableix l’article 92.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
els plans especials no previstos pel planejament general hauran de justificar la necessitat de llur formulació i llur compatibilitat amb el planejament urbanístic
general, tal i com s’acredita en aquesta Memòria.
Aquest Pla Especial té el seu fonament en l’article 67.1a) del DL 1/2010 que estableix que es poden aprovar plans especials urbanístics de
desenvolupament si són necessaris per assolir, entre d’altres finalitats, “a) la protecció del medi rural i del medi natural”.
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles formula aquest avanç de Pla Especial amb el contingut que li és determinat a l’article 69 del DL 1/2010; la seva
tramitació s’ha d’ajustar al que disposa la normativa urbanística vigent per als plans urbanístics derivats. (article 85 del DL 1/2010).
El present Pla Especial té caràcter de planejament urbanístic derivat dins el seu propi municipi i per tant, caldrà seguir la tramitació prevista en els articles 80
i 85 del DL. 1/2010.
L’aprovació definitiva del Pla Especial correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent de conformitat amb el que disposa l’article 80.c) del DL.
1/2010, modificat per la Llei 3/2012 ja que la competència de l’ajuntament no li és d’aplicació (article 81; competències dels ajuntaments) doncs aquesta es
limita als plans especials a que fa referència l’article 67.1d (...el desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris).
En el tràmit d’informació pública de l’Avanç de Pla Especial i del document d’aprovació inicial, es sol·licitaran els informes als organismes i departaments
afectats per raó de llurs competències sectorials, de conformitat amb la normativa urbanística vigent.

5. ADEQÜACIÓ AL PLANEJAMENT VIGENT
La proposta i continguts del present PEU s’adequa i s’ajusta al marc normatiu urbanístic regulat per les disposicions legals estatals i autonòmiques en vigor i
als planejaments de caràcter territorial i municipal vigents en l’actualitat.
El PEU s’adapta i compleix la legislació vigent de caràcter ambiental i d’altres disposicions que la regulen.
5.1 El planejament territorial
El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, constitueix la planificació de màxim rang en l'ordenació del territori a
Catalunya, té un abast de 30 anys i té com a objectiu principal potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar el creixement dins l’àmbit català.
Aquest estableix set Àmbits funcionals territorials, d’aplicació dels plans territorials parcials i que es basen en la funcionalitat territorial.
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El municipi de Sant Fost de Campsentelles pertany a l’àmbit metropolità de Barcelona i com a tal queda inclòs en el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona aprovat definitivament el 20/04/2010. El Pla articula les propostes en base als tres sistemes bàsics del territori: espais oberts, assentaments i
infraestructures de mobilitat.
Espais oberts
Pel que fa als espais oberts les principals determinacions del PTMB es concreten en els següents elements:

Figura 5 Fragment del plànol 1.2 (Espais oberts. Proposta) del PTMB a l’entorn del municipi de
Sant Fost de Campsentelles. Font: Pla territorial Metropolità de Barcelona.



Part de l’espai a l’entorn del riu Besòs al nord es troba inclòs a la Xarxa Natura 2000



El propi riu Besòs entès com a corredor fluvial



A excepció de les àrees urbanes i els espais intersticials de les urbanitzacions de muntanya (Mas Llombart, Mas Corts i La Conreria) tot el conjunt del
territori es considera un espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari. En concret aquests espais estan sotmesos a un règim especial de
protecció i són incompatibles amb totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que
motiven la seva protecció especial.



La resta d’àrees de SNU (entorns de les urbanitzacions de muntanya) i la Verneda de Can Teià, es consideren espais de protecció preventiva. Aquests
espais estan subjectes a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable, malgrat que són susceptibles
puntualment de classificar-se com a sòl urbanitzable sempre que es preservi la compatibilitat entre les actuacions i el manteniment dels elements i
valors de major interès.

Assentaments
Sant Fost de Campsentelles conté un centre urbà, entès com un subcentre del continu urbà < 10.000 habitants. El PTMB determina que els Plans
urbanístics han de preservar el caràcter i les funcions urbanes d’aquestes àrees i els han de potenciar, especialment en aquells casos en què siguin
referents urbans d’àrees especialitzades de caràcter residencial i/o d’activitat econòmica, d’acord amb els següents objectius:








Manteniment i potenciació de les funcions urbanes establertes.
Ampliació del seu abast físic i de les seves funcions urbanes quan aquests centres siguin l’espai urbà de referència d’altres teixits urbans especialitzats.
Conservació i potenciació del seu caràcter mixt pel que fa a la relació entre residència i activitat.
Dotació d’espais per a equipaments col·lectius adequats al seu àmbit de servei.
Millorar el seu nivell d’accessibilitat global especialment per a vianants i transport públic.
Dotació d’espais públics per a vianants proporcionats a la seva dimensió i el seu nivell de servei.
Dotació d’aparcaments proporcionats a la seva dimensió i el seu nivell de servei.

Infraestructures de la mobilitat
Xarxa viària
Figura 6 Fragment del plànol 3.3 (Infraestructures de mobilitat. Infraestructures viàries. Xarxa
proposada) del PTMB a l’entorn del municipi de Sant Fost de Campsentelles. Font: Pla territorial
Metropolità de Barcelona i elaboració pròpia.

El traçat de les vies destacades al municipi i entorn, a escala territorial, conforma l’eix nord sud que comunica la plana del Vallès amb el Maresme a través
de la via integrada existent (B-500) i la nova via estructurant que caldrà realitzar en túnel per sota La Conreria (vegis Figura 6).
Segons el propi PTMB, les “vies estructurants primàries” tenen un paper estructurant de primer ordre en l’àmbit del Pla; la via d’aquesta categoria que
travessa el terme municipal en sentit nord-sud és la futura B-500 (actuació 1.12 del PTMB). La complexitat de l’execució de la via es reflecteix en el propi
POUM de Sant Fost ja que s’hi delimita un Pla especial en SNU per tal d’estudiar l’adequada implantació sobre el territori. Aquesta via estructurant travessa
de nord a sud l’àrea qualificada com de protecció especial.
Finalment, dins la categoria de “vies integrades”, que són les que destaquen pel seu paper estructurant bàsicament local i de connexió amb les vies de
rang superior, el PTMB identifica el traçat de l’actual carretera de Badalona a Mollet passant per Tiana i La Conreria (B-500) propietat de la Generalitat de
Catalunya.

6

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ I MILLORA DEL SECTOR NORD DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

|

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

|

maig de 2022

|

Document d’AVANÇ

5.2 El planejament del municipi de Sant Fost de Campsentelles
El planejament general vigent al municipi de Sant Fost de Campsentelles és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament el
22/07/2013 (DOGC de 25/09/2013).
L’àmbit d’estudi del present Avanç de PEU es correspon bàsicament amb els terrenys classificats com de sòl no urbanitzable (SNU). Dins d’aquesta classe
de sòl s’hi estableixen les següents categories en base als seus valors forestals, agrícoles, naturals o de paisatge:
SANT FOST DE CAMPSENTELLES [POUM]
zones en SNU
ZA
Rural de protecció agrícola
ZF-EP
Rural de protecció forestal. Interès ecològic paisatgístic
ZF-IN
Rural de protecció forestal. Interès natural
ZT
Transformació
TOTAL SNU
Sistemes en SNU
XV
Comunicacions. Viari
EQ
Equipaments comunitaris
HI
Hidrològic
PS
Protecció de sistemes
TOTAL SISTEMES en SNU
Total àmbit d’estudi del PE

Figura 7 Quadre del règim del sòl del planejament vigent a Sant Fost. Font:
Memòria del POUM de Sant Fost de Campsentelles del 2013 .

superfície sòl
816.067 m²
4.220.842 m²
2.334.358 m²
450.301 m²
7.821.568 m²
superfície sòl

1.120.778 m²
8.842.346 m²

Les principals característiques de les zones en sòl urbà en aplicació de les determinacions de la normativa del POUM de Sant Fost són:
ZA.- Rural de protecció agrícola (article 124 de les Normes del POUM)
La zona ordena aquells sòls quan s'han de protegir pel seu valor agrícola, paisatgístic i d’equilibri ecològic i que actualment es dediquen a aquesta activitat.
El Pla no inclou aquests sòls en el procés d'urbanització per a protegir els seus valors i evitar processos de degradació.
Apareix el subíndex “v” quan l’àmbit definit en el plànol d’ordenació defineix una zona d’interès arqueològic.
ZF.- Rural de protecció forestal (article 125 de les Normes del POUM)
Aquesta zona ordena els sòls amb cobertura forestal del terme municipal. El Pla no inclou aquests sòls en el procés d'urbanització per protegir els seus
valors i evitar processos de degradació.
Apareix el subíndex “v” quan l’àmbit definit en el plànol d’ordenació defineix una zona d’interès arqueològic.
La zona identificada sota aquesta clau es subdivideix en dues subzones:
ZF– EP.- Rural de protecció forestal. Interès ecològic paisatgístic
ZF– IN.- Rural de protecció forestal. Interès natural
ZT.- Transformació (article 126 de les Normes del POUM)
Inclou els terrenys on actualment s’hi desenvolupen activitats extractives. En la zona ZT es permet l’activitat d’extracció existent. No obstant, paral·lelament
a l’explotació cal dur a terme les tasques de restauració del terreny, tal com estableix la legislació vigent. Aquesta restauració ha de garantir, en el futur, el
caràcter forestal propi de l’entorn en què s’insereix l’activitat. El Pla especial de restauració paisatgística que es preveu s’entén sense perjudici del Programa
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de restauració de la pedrera. Una vegada clausurada l’activitat extractiva, seran d’aplicació en els terrenys qualificats de zona ZT les determinacions
d’aquesta normativa relatives a la zona rural de protecció forestal (clau ZF).

Pel que fa al planejament derivat (vegis Figura 8), a l’àrea del territori classificat de sòl no urbanitzable hi apareixen cinc plans especials delimitats que
lògicament tindran incidència en les determinacions i delimitació de l’àmbit del present pla especial.
Les característiques principals d’aquests plans especials delimitats són (article 13 de la normativa del POUM):
PE1 RIBERA BESÒS
PE2 IMPLANTACIÓ AUTOVIA
PE3 RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 1 (L’àmbit d’aquest Pla especial engloba el perímetre d’autorització d’explotació de drets miners RA-2467 i
parcialment el de la RA-1945)
PE4 RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 2 (L’àmbit d’aquest Pla especial engloba el perímetre d’autorització d’explotació de drets miners RA-1945). El PE ja
està redactat i està a l’espera de la tramitació municipal.
Els plans especials de protecció corresponents al sector Ribera Besós-PE1 i al sector Implantació Autovia-PE2 s’hauran de supeditar així mateix a la
determinació de les infraestructures per part de l’administració competent i, en conseqüència, solament podran desenvolupar aquelles actuacions de la
propietat que no entrin en contradicció amb la reserva viària, un cop aquesta tingui delimitació aprovada.
En la normativa del POUM apareix un cinquè pla especial de desenvolupament corresponent a la delimitació d’hàbitats d’interès comunitari:
PE5 DELIMITACIÓ DELS HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI.
L’objectiu fonamental del pla especial seria la protecció dels hàbitats d’interès comunitari i dels hàbitats d’interès per a la flora i la fauna presents en el terme
municipal d’acord amb la cartografia del departament corresponent d ela Generalitat.
Figura 8 Identificació dels àmbits delimitats de planejament derivat del POUM de
Sant Fost. En verd els Plans especials de desenvolupament ja delimitats; en blau
el polígons d’actuació urbanística en SUNC; en marró els sectors delimitats i no
delimitats del SUB. . Font: POUM de Sant Fost de Campsentelles del 2013 i
elaboració pròpia .

En el conjunt dels PE delimitats té una especial incidència el previst per a la implantació de l’autovia que en gran part ha de discórrer en túnel sota La
Conreria. Gran part del seu traçat es podria veure supeditat a la delimitació del present Pla especial. Malgrat la incertesa en l’execució d’aquesta important
infraestructura caldrà que la redacció del PEU la tingui en consideració.
També pel que fa al planejament derivat, cal tenir en compte els sectors de sòl urbanitzable delimitat i no delimitat. Hi apareixen quatre sectors en SUD
pendents de Pla parcial i un sector en SUND pendent de Pla parcial de delimitació. Els àmbits d’aquests sectors es situen en les vores del règim jurídic de
SNU i per tant poden tenir també incidència en la delimitació del present PE.
PP1 Carrer Nou
PP2 Les Vinyes
PP3 Can Canyelles de Baix (Pla parcial aprovat definitivament el 25/05/2005 i modificat puntualment; AD 19/03/2021, DOGC 19/04/2021)
PP4 Can Teià - (anul·lat per sentència recent del TSJC que requerirà una modificació puntual del POUM)
SUND 1 Sant Fost - (anul·lat per sentència recent del TSJC que requerirà una modificació puntual del POUM)
També serà determinant la gestió dels diferents polígons d’actuació urbanística que han de possibilitar la consolidació de les urbanitzacions de muntanya
que s’hauran de veure si més no influïts per la seva proximitat al Parc de la Serralada de Marina. Aquests polígons d’acord amb l’annex IV de la normativa
del POUM són:
PAU 11 – Mas Llombart
PAU 12 – Turó d’en Reig
PAU 13 – Camí de l’Illa
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PAU 14 – Colònia Bosc
PAU 15 – Torrent de l’Hort
PAU 16 – Sector de la Creu
PAU 17A – Central
PAU 17B – Camí de la Moreneta
PAU 18 – Els Castanyers
PAU 19 – Font de les Monges (especial percentatge d’espai verd)
El conjunt de sòl qualificat dins el sòl urbà consolidat i no consolidat d’aquestes urbanitzacions deixa alguns elements urbanitzats i edificats sobre el territori
fora del seu reconeixement per les seves característiques poc òptimes per a ser inclosos en el procés de consolidació urbana. Aquestes preexistències
disperses incloses en el SNU del POUM de Sant Fost hauran de ser valorades també en la redacció del present Pla especial per la seva inclusió o no en
l’àmbit del Parc.

6. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DEL TERRITORI
Per a la descripció de l’estat actual del territori, vegis els apartats corresponents del DIE que s’incorpora com a doc. IV del present Avanç de PEU on es fa
una anàlisi exhaustiva des dels punts de vista de la geomorfologia, de la geologia, de la biodiversitat, del patrimoni natural, del cicle de l’aigua, de l’ambient
atmosfèric, de l’energia, de la gestió dels materials i residus, de les infraestructures de transport i mobilitat, del paisatge i dels riscos ambientals.
Les característiques principals també queden explicitades en els plànols de la sèrie I.MT (marc territorial), I.MF (medi físic), I.MN (medi natural), I.MS (medi
socioeconòmic) i I.PG (paisatge) del doc. III del present Avanç de PEU.

Figura 9 Fotografia aèria de l’àrea de contacte del TM de Sant Fost amb el Parc de la Serralada de Marina (carena de la
muntanya de l’Amigó. S’hi distingeixen dues preexistències fonamentals per a l’ordenació de l’àmbit: les pedreres i les
urbanitzacions de muntanya de la Conreria. Font: ICGC i elaboració pròpia .
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II. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
7. OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DEL PEU
7.1 Objectius generals i específics del PEU
D’acord amb les anàlisis i valoracions prèvies i amb les finalitats d’ordenació i millora de l’àmbit del Pla Especial que es desprenen dels criteris anteriors i els
plantejats des del Consorci Parc Serralada de Marina, es poden assenyalar els següents objectius, sintetitzats i estructurats d’acord amb les principals línies
d’ordenació i gestió.
Objectius generals


Preservar i millorar el patrimoni natural i cultural



Fomentar les activitats econòmiques compatibles



Garantir, atendre i ordenar les demandes d’ús social de la muntanya



Fomentar el coneixement de la muntanya i l’educació ambiental



Millorar la transició entre la muntanya a la ciutat



Homogeneïtzar el planejament des d’una perspectiva supramunicipal



Establir directrius pel desenvolupament del POUM de Sant Fost de Campsentelles

Objectius específics


La preservació i millora del patrimoni natural i cultural
- La vigilància i gestió del planejament
- La preservació i millora de les espècies, comunitats i hàbitats, i prioritàriament aquelles d’especial interès.
- La conservació i restauració del patrimoni cultural
- La prevenció d’incendis forestals
- La reforestació, especialment dels terrenys més degradats i propers als nuclis urbans
- La contenció i correcció d’activitats incompatibles
- L’ordenació de l’ús públic de la muntanya.



El foment de les activitats econòmiques compatibles
- El foment de l’ordenació i gestió racional dels terrenys forestals amb criteris bàsicament protectors i socials
- El foment i l’ordenació dels usos agraris
- El suport i ordenació de les activitats econòmiques compatibles



El foment i l’ordenació de l’ús social de la muntanya
- La xarxa viària bàsica
- La xarxa bàsica d’equipaments
- Les infraestructures i serveis generals del parc.



El foment del coneixement de la muntanya i de l’educació ambiental
- El disseny i execució del Pla de Seguiment Ecològic de la Serralada de Marina
- La xarxa bàsica d’equipaments
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- La potenciació de programes d’educació ambiental vinculats amb aquest espai
- La potenciació de programes de recerca vinculats amb aquest espai.


La millora de les zones de contacte entre la muntanya i la ciutat
- El disseny i l’execució de projectes específics de reforestació
- La xarxa bàsica d’equipaments
- La recomanació de criteris paisatgístics a desenvolupar en sòls urbans i urbanitzables limítrofs o envoltats pel Pla Especial.



La homogeneïtzació del planejament des d’una perspectiva supramunicipal
- L’adequació i desenvolupament del projecte de l’Anella Verda, garantint l’articulació del Parc de la Serralada de Marina amb el sistema d’espais
lliures metropolitans.
- L’adequació amb les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona



L’establiment de directrius pel desenvolupament del POUM de Sant Fost de Campsentelles
- Criteris bàsics pel desenvolupament dels parcs urbans i equipaments ubicats dins l’àmbit del Pla Especial
- Criteris bàsics pel desenvolupament del sistema viari compatible amb el Pla Especial
- Criteris bàsics pel desenvolupament dels Plans especials en SNU delimitats al POUM
7.2 Els criteris d’ordenació del PEU

La proposta que es desenvoluparà en la redacció del PEU per a la seva aprovació inicial es realitzarà en concordança amb les determinacions ja establertes
en el Pla especial del sector sud aprovat l’any 2002 (vegis Figura 10).
Lògicament caldrà actualitzar els conceptes bàsics de desenvolupament en funció de les noves inquietuds ambientals però en general respectaran les
característiques principals resumides en els següents apartats:
Àrees de gestió
El Pla definirà en el seu si diferents àrees de gestió segons les seves característiques geogràfiques i urbanístiques. Les àrees, que configuren un determinat
règim competencial i de gestió, són les següents:
- Àrees de gestió pròpia del Parc. Són aquelles que es troben situades dins del seu àmbit, no qualificades de sòl urbà o urbanitzable, i en les quals es
desenvolupa el projecte del Pla Especial en tota la seva envergadura, i on l’òrgan gestor (Consorci del Parc de la Serralada de Marina) ha de dur a terme i/o
coordinar el conjunt d’accions destinades a assolir els objectius plantejats, i que composen el gruix de les determinacions i actuacions. En les zones
d’intensa interrelació entre el Parc i els nuclis urbans es plantegen les àrees de transició, on cal buscar fórmules de col·laboració i coordinació entre l’òrgan
gestor del Parc i l’ajuntament.
Determinacions paisatgístiques en àrees dins del Parc no considerades com a sòl no urbanitzable
Determinacions paisatgístiques a les àrees dins del Parc no considerades com a sòl no urbanitzable. En aquestes zones el Pla estableix determinacions i
consideracions de caràcter paisatgístic amb la finalitat de reduir l’impacte que el seu desenvolupament pot comportar en el conjunt del projecte de protecció,
i per tal d’aconseguir una major integració de les àrees urbanes consolidades amb el Parc.
Àrees segons valor natural i ús
Figura 10 Zonificació establerta en el Pla especial del sector sud del Parc de la
Serralada de Marina de l’any 2002. El present pla especial al sector nord (Sant
Fost de Campsentelles) establirà una ordenació semblant en funció de les
característiques pròpies del seu territori. Font: Consorci del Parc i elaboració
pròpia .

El Pla estableix en l'àmbit del Parc de la Serralada de Marina una definició zonal —zones segons valors naturals i ús— atenent a les característiques actuals
del paisatge vegetal i a les potencialitats del territori i les agrupa en tres grans tipus.
- Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic (ZIEP). Agrupa les formacions de major interès per la seva singularitat i naturalitat i les principals rieres i
torrents. Estan integrades per terrenys que han d’ésser objecte d’especial protecció perquè contenen ecosistemes, formacions, comunitats o espècies de
gran interès o que són especialment fràgils i vulnerables a l’erosió del sòl o a la degradació dels valors botànics, faunístics, hidrològics o paisatgístics. En
aquestes zones s'estableix com a objectiu primordial la salvaguarda i reconstrucció d'un patrimoni natural valuós i de les funcions ecològiques que duu a
terme. Poden incloure àrees agrícoles a les clarianes.
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- Zones d’interès natural (ZIN). Agrupa les formacions arbòries, arbustives i herbàcies no característiques de l’activitat agrària. Estan integrades per sòls
ocupats per espècies predominantment arbòries o arbustives, no característiques del conreu agrícola o objecte d’aquest, i els prats, erms i tots els altres
components del paisatge natural. Són aquelles en les quals és prioritària la conservació del bosc com a ecosistema i paisatge. Aquestes zones tenen
capacitat per assolir un ús de lleure més intens que les d’alt interès ecològic i paisatgístic. Poden incloure àrees agrícoles a les clarianes.
- Zones agroforestals (ZAF). Estan integrades per un mosaic de sòls agrícoles i forestals que donen lloc a un paisatge on els usos agraris tenen caràcter
predominant, però mantenen un equilibri amb els terrenys forestals, formant un complex de gran interès pels seus valors naturals i culturals, i que és
l’objecte de protecció del Pla Especial
A nivell general, la normativa haurà d’establir determinacions comunes a totes les zones que regulen els usos i activitats forestals, ramaderes i agrícoles, la
gestió de la fauna, el lleure, l’ús residencial, els usos dotacionals, els tancaments, les activitats extractives, la publicitat, la circulació de vehicles, i les
instal·lacions de serveis tècnics i infraestructures, d’acord amb els criteris d’ordenació dels usos i de gestió racional dels recursos naturals definits al llarg del
projecte. A més, per a cada tipus de zona, d’acord amb les característiques i objectius indicats en cada cas, la normativa establirà línies específiques
d’ordenació i gestió, en funció dels valors que es volen preservar, i els usos que es volen potenciar.
Elements construïts
El Pla ha de definir també, en el sòl no urbanitzable, aquelles edificacions i elements d'interès que cal conservar, bé per estar integrats en el patrimoni
històrico-artístic en qualsevol dels nivells contemplats per la legislació vigent, bé pel seu interès arquitectònic o paisatgístic, que corresponen a una
estructura correcta de colonització del territori, o bé per complir un paper dotacional suficientment important.
A partir d'aquests criteris es podria incorporar la següent classificació:
a) Edificacions i elements integrats en el Patrimoni Històrico-Artístic (clau p)
b) Edificacions tradicionals (clau t)
c) Edificacions dotacionals (clau d)
d) Elements d'interès (clau e)
Àrees de tractament específic
Dins l'àmbit del Parc de la Serralada de Marina el Pla definirà si s’escau, unes àrees singulars en les quals es contempla una superior utilització, ja sigui des
del punt de vista quantitatiu (s’hi pot concentrar un elevat nombre d’usuaris) o qualitatiu (s’hi desenvolupen activitats diferents de la resta del parc, de
caràcter molt divers.
Per tal de fer compatibles una elevada freqüentació amb la preservació dels valors naturals, ecològics i paisatgístics d’aquests paratges cal una major
intervenció. D’això se’n deriva que aquestes àrees necessitarien un tractament específic pel que fa a l’organització i configuració de l’espai, en funció del
tipus d’activitats que es desenvolupin, de la intensitat d’utilització i del valor de les zones sobre les que s’inscriguin.
- Àmbits de transició. Territoris de frontera, a cavall del Parc i l’exterior. La seva funció és doble: d’una banda l’acord suau o la sutura entre l’espai natural i
les vores de les àrees urbanitzades i de les grans infraestructures viàries, i de l’altra, la continuïtat de l’espai natural protegit amb els sistemes naturals
limítrofs o propers i els espais verds urbans.
- Àmbits de tractament paisatgístic. Agruparien peces, no necessàriament homogènies, que per la seva localització geogràfica o posició topogràfica
requereixen un tractament funcional i paisatgístic integrat. Dins d'aquestes àrees, i segons el sentit de cadascuna d'elles d’acord amb la seva morfologia i
zonificació del Pla, s’hi preveuria l’arranjament de les àrees de porta de Parc, la localització de petites edificacions auxiliars, senyalització, aixoplucs,
miradors, elements d'observació d'ocells, quioscs, serveis sanitaris, etc.
- Àmbits fortament organitzats. Es corresponen amb els indrets més organitzats i més construïts, que concentren l’activitat més intensa. Així mateix,
inclourien alguns sectors amb concentració d’edificació tradicional vinculada a l’horta. Correspondrien a indrets més organitzats, pel que fa a la intervenció
en els camins de passejada, replans o terrasses d'estada, fonts, edificacions auxiliars, àrees d’aparcament, etc. atesa la seva utilització més intensa. S’hi
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preveuria la possibilitat de dotacions del Parc (centre d’interpretació, oficines del Parc), d'edificacions culturals (monestir, museus...) o recreatives
(restaurants, berenadors, hípiques, etc.).
Xarxa viària
En una àrea tan imbricada amb les àrees urbanes com és el Parc de la Serralada de Marina, el viari no té només un paper en relació al Parc, sinó que
obeeix també a necessitats de comunicació interurbana i està condicionat a la xarxa viària que estructura l’àrea metropolitana. Segons les seves
característiques cal distingir tres situacions diferenciades:





Viari exclusivament vinculat a l’estructura metropolitana, en el que el Parc només fa de suport i rep les empremtes de la seva implantació física,
sense que li sigui proporcionada cap mena d’accessibilitat (nova B-500) i via prevista del marge esquerra del Besòs. Constitueix la xarxa arterial
metropolitana.
Viari amb caràcter mixt, amb un paper de relació interurbana relativament important entre nuclis urbans a l’exterior i a l’interior de l’àmbit de Parc i
alhora de distribució i accés al Parc (actual B-500). Constitueix la vialitat urbana i estructuradora del Parc.
Viari amb caràcter exclusiu d’accés i distribució del Parc sense cap paper pel que fa a la relació entre nuclis urbans. Constitueix la vialitat pròpia del
Parc.

La xarxa viària del Parc que es plantejaria correspondria a les necessitats derivades de la seva conservació i de l’ús de lleure proposat.
Pel que fa a la xarxa arterial metropolitana el Pla respectaria les reserves viàries que preveu el PTMB per a la via del marge esquerre del Besòs i la nova via
estructurant B-500. Tanmateix caldrà mantenir al màxim la continuïtat entre l’espai natural de la serralada de Marina i l’àmbit fluvial del riu Besòs, bàsica per a la
funcionalitat d’aquests espais, amb la restitució dels sistemes naturals afectats i la màxima permeabilitat de la infraestructura viària.
Quant a la xarxa viària del Parc, el Pla l’estructuraria en dos nivells, la vialitat urbana i estructura del Parc, i la vialitat pròpia del Parc, que cadascuna d’elles, a la
vegada, a la vegada engloba dos tipus de vies.
Així la vialitat urbana i estructuradora del Parc plantejaria dos nivells de definició segons les seves característiques.
La primera és la xarxa rodada primària, que correspondria a la xarxa interurbana dels nuclis urbans de la perifèria del Parc de la Serralada de Marina. Unes són
vies que travessen el Parc i que tenen una elevada intensitat de trànsit (B-500) o que, amb intensitat menor suporten el pas de vehicles pesats al servei de les
pedreres. Altres són vies de frontera que delimiten els sectors urbans de l’exterior, estableixen el contacte amb el Parc i recolzen els seus accessos. Sobre
aquestes vies es basaria l'accessibilitat als nuclis urbans a l'interior del Parc i alhora representaria la xarxa primària de distribució de l'accés rodat al propi Parc.
La xarxa rodada secundària inclouria les vies que uneixen els nuclis d'urbanització de l'interior del Parc amb sectors urbans de menor entitat de la seva perifèria,
els accessos i la vialitat distribuïdora dels nuclis d’urbanització de l’interior del Parc, així com les vies en cul de sac que connecten els nuclis urbans de l’exterior
amb paratges de l’interior del Parc amb forta tradició de lleure o amb un cert paper dotacional o que donen accés a explotacions agrícoles.
Pel que fa a la vialitat pròpia del Parc, correspondria a les vies d'utilització i caràcter exclusiu del propi Parc, i se’n distingirien dos tipus. Les vies de servei com
a vies d’amplada suficient per admetre la circulació de vehicles de servei (manteniment, vigilància, emergència, accés a instal·lacions…) i constituirien la xarxa
bàsica de prevenció d’incendis dins l’àmbit del Parc.
Finalment, les vies de passejada per a vianants es recolzarien sobre itineraris tradicionals que permetrien descobrir els paratges més recòndits i assolir els punts
més elevats del Parc, únicament accessibles a peu. La tipologia d’aquests camins és diversa, depenent de la situació topogràfica i pendent així com del seu ús
històric.
Per garantir que tothom pugui tenir accés real a l’ús públic del Parc, allà on sigui possible s’hauran d’habilitar itineraris adequats per a persones amb mobilitat
reduïda. L’òrgan gestor del Parc decidirà les prioritats en l’adequació d’aquests itineraris en funció de la representativitat i singularitat dels indrets i de les
possibilitats d’adequació. Els principals camins de passejada es dotarien de l’equipament necessari per a interpretació del patrimoni natural i cultural (senyalització,
punts panoràmics, etc.).
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8. ALTERNATIVES CONSIDERADES
Les alternatives que es plantegen es centren en la delimitació adequada que haurà de tenir el sector nord del Parc de la Serralada de Marina. Es parteix per
tant de la base que l’ordenació del Pla especial serà una clara continuïtat de l’existent en el sector Sud, vigent des de l’any 2002. El Pla especial situat sobre
el terme municipal de Sant Fost s’adequarà doncs a l’experiència existent als municipis del sud (Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramanet, Badalona i
Tiana) malgrat que se n’actualitzarà el seu contingut i es modificaran aquells aspectes que per l’experiència dels seus 19 anys d’existència es puguin
millorar.
Per la seva naturalesa el contingut del present Pla especial s’adequa i per tant no modifica les prescripcions bàsiques del planejament general vigent al
municipi de Sant Fost sinó que en reforça els aspectes que formen part de l’estratègia del Parc de la Serralada de Marina:


La preservació dels recursos naturals i de l'equilibri ecològic que cal conservar pel paper físic, social i ambiental que tenen per ells mateixos i en
relació a les ciutats de l'àrea metropolitana.



El desenvolupament d'un Parc que suporti una part important i qualitativament diferent de les activitats de lleure dels ciutadans de l'àrea
metropolitana, recollint la tradicional utilització de la Serralada com a espai d'esbarjo.

En definitiva en el present Avanç de Pla especial es consideren les següents alternatives estratègiques basades en la delimitació del seu propi àmbit:
8.1 Alternativa 0. Manteniment de la situació actual
El punt de partida estratègic és la lectura i reconeixement de les preexistències i la seva situació actual des del punt de vista del planejament urbanístic. Es
manté per tant el contingut del POUM aprovat l’any 2013 amb la zonificació de protecció dels espais naturals inherents i les delimitacions dels plans
especials previstos en desenvolupament del seu contingut (Fluvial del Besòs, Restitució de pedreres i implementació de la via estructurant sota la Conreria
B-500) però no s’hi afegeix la protecció i millora que suposa la implementació del present pla especial.
8.2 Alternativa 1. Adequació de l’àmbit de protecció especial del PTMB
L’estratègia de l’alternativa 1 consisteix en delimitar l’àmbit del pla especial i per tant de l’ampliació del Parc de la Serralada de Marina en base a la
delimitació que el PTMB del 2010 estableix per als “Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari” en el plànol de proposta dels “Espais
Oberts”.
Val a dir que aquesta delimitació dels espais de protecció especial del PTMB es realitza a escala metropolitana (E 1:50.000) i per tant la seva precisió
cartogràfica no és la mateixa que la del present pla especial que treballa a l’escala 1:5000. A més el PTMB és anterior a l’aprovació del POUM del 2013 en
el que, tot i respectar les determinacions del planejament territorial, estableix algunes modificacions en el perímetre de protecció dels espais oberts en sòl no
urbanitzable i amplia puntualment el sòl urbanitzable (PP2 Les Vinyes, PP4 Can Teià i SUND1 Sant Fost). Recentment però ha aparegut una sentència del
TSJC que anul·la les delimitacions del PP4 i el SUND1 per a adaptar-lo precisament a aquesta protecció especial i així s’indica en el plànol de proposta.
En definitiva la proposta de l’alternativa 1 parteix de la delimitació de la protecció especial del PTMB i s’adapta a la precisió cartogràfica 1:5000 i la
delimitació del sòl urbà i urbanitzable del POUM.
L’àrea delimitada de l’alternativa 1 té una superfície de 8.247.741 m², [824’77 Ha].
8.3 Alternativa 2. Adequació a la singularitat del territori, les preexistències i el planejament.
Figura 11 Delimitació del pla especial de l’alternativa 1 basada en l’àrea de
protecció especial del PTMB. Font: PTMB del 2010, POUM de Sant Fost i
elaboració pròpia .

L’estratègia de l’alternativa 2 respon al reconeixement més acurat de la realitat existent des del punt de vista de les singularitats morfològiques i naturals del
territori, a les preexistències de les diferents activitats i infraestructures presents i futures i a les determinacions del planejament territorial, sectorial i
municipal vigents.
L’àrea delimitada de l’alternativa 2 té una superfície de 8.094.322 m², [809’43 Ha].
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La proposta d’àmbit si la comparem amb la de l’alternativa 1 conté les següents diferències:


Exclou de l’àmbit les delimitacions corresponents a la zona de Transformació (clau ZT) inclosa en els Plans especials 3 i 4 de restauració
paisatgística del POUM i els espais de contacte entre elles corresponents a les pedreres que estan actualment en explotació. La resta de l’àrea
inclosa en els Plans especials de restauració podrien ser objecte de inclusió o no en correspondència amb el que es determini en el moment de la
seva tramitació.



Exclou l’espai corresponent a la subestació elèctrica prop de les Vinyes de Can Torres ja que la seva activitat convé no supeditar-la a les
disposicions de protecció del parc.



Exclou els espais residuals al nord-est del TM de Sant Fost molt propers al nucli urbà i les seves ampliacions ja que, malgrat tenir valors ambientals
destacables quedarien molt desconnectats i aïllats del conjunt del Parc..



S’exclou l’àmbit corresponent a l’activitat del Moto-club Centpeus d’acord amb el “Projecte per a sol·licitar autorització ambiental de l’àrea de trial de
Can Teià” de juliol de 2015. Es considera que la inclusió d’aquest àmbit posaria en contradicció les dues dinàmiques i es donen per positives les
mesures correctores per a una correcta utilització dels espais que s’inclouen en l’autorització ambiental.

Figura 12 Delimitació del pla especial de l’alternativa 2 basada en una millora
en la precisió dels límits en base a la realitat existent i les seves singularitats.
Font: elaboració pròpia (plànol O.03 de l’Avanç del PE).
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Per altra banda inclou el corredor fluvial del Torrent de Sant Fost que discorre entre el nucli urbà consolidat i els potencials creixements en sòl
urbanitzable dels sectors PP4 i SUND2. Creiem que és important la seva incorporació per l’important paper que juga des del punt de vista de la
qualitat ambiental del seu entorn i per possibilitar una bona transició entre la ciutat construïda i els espais oberts.



Per aquesta mateixa raó també s’inclou el turó i la Verneda de Can Teià. Es tracta d’un element morfològic molt significatiu i visible que singularitza
la imatge del municipi, disposa d’una qualitat ambiental significativa i es podria constituir com una porta d’entrada o nexe d’unió entre els espais
urbans i el Parc.



S’inclouen també els espais intersticials que apareixen entre les delimitacions del sòl urbà de les urbanitzacions de muntanya. Són àmbits de
caràcter lineal i irregular formats pels torrents (Torrent de la Conreria, Torrent dels Rossinyols, Torrent del L’hort de les Monges) que dibuixen la
seva morfologia i que suposen un important indret de biodiversitat.
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La proximitat a espais urbans de molt baixa densitat no ha de ser un impediment per incorporar aquests espais al Parc. De fet el planejament vigent
els qualifica de “Zona forestal d’interès ecològic i paisatgístic” deixant veure per tant que es tracta de terrenys a protegir.


Finalment es considera adequat malgrat pertànyer al règim jurídic del sòl urbà incloure el gran espai qualificat de sistema de verd (clau VP) que
forma part de les cessions obligatòries del PAU 19 ja que es tracta d’espais propis de l’àrea forestal i que no tenen les característiques pròpies dels
espais verds enjardinats urbans de caràcter local.



Per altra banda s’indiquen tots els elements que conformen corredors fluvials naturals o artificialitzats que tot i que no formarien part de la
delimitació del Parc ja que discorren en terrenys dins el règim jurídic del sòl urbà però que caldrà tenir en compte per a entendre i preservar
aquestes continuïtats naturals.

Sant Fost de Campsentelles, maig de 2022
PERE MOGAS
MARESMA /
num:13706-5
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PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
Marc territorial
I.MT.01 Situació
I.MT.02 Topogràfic i toponímic
I.MT.03 Ortofoto
Medi físic
I.MF.01 Altimetria. Relleu
I.MF.02 Pendents
I.MF.03 Litologia i elements geològics d’interès
I.MF.04 Erosionabilitat
I.MF.05 Edafologia
Medi natural
I.MN.01 Hàbitats. Vegetació i fauna
I.MN.02 Zones d’interès per a la flora i la vegetació
I.MN.03 Zones d’interès per a la fauna
I.MN.04 Hàbitats d’interès comunitari
I.MN.05 Connectivitat ecològica
Medi socioeconòmic
I.MS.01 Estructura de la propietat
I.MS.02 Usos del sòl. Activitats i infraestructures
I.MS.03 Vialitat i estructura de camins
I.MS.04 Patrimoni arquitectònic
Paisatge
I.PG.01 Unitats de paisatge
I.PG.02 Elements singulars del paisatge
I.PG.03 Conques visuals
I.PG.04 Qualitat i fragilitat del paisatge (?)
Planejament urbanístic
I.PU.01 Pla territorial Metropolità de Barcelona 2010
I.PU.02 Planejament vigent (MUC)
I.PU.03 PE Protecció i Millora Serralada Marina sud 2002
I.PU.04 POUM Sant Fost Campsentelles 2013
I.PU.05 Règim del sòl (POUM 2013)
I.PU.06 Desenvolupament del POUM 2013

E 1:50.000
E 1:7.500
E 1:10.000
E 1:7.500
E 1:7.500
E 1:7.500

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
O.01
Alternativa 0
O.02
Alternativa 1
O.03
Alternativa 2

E 1:7.500
E 1:7.500
E 1:7.500
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