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A. MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS I OBJECTE DE LA PRESENT MODIFICACIÓ

L’any 1973 (30/03/1973), la “Comisión Provincial de Urbanismo”, acordà l’aprovació definitiva del Pla Parcial
d’Ordenació del Polígon Industrial SEAT, per iniciativa del municipi de Martorell, afectant també als municipis
d’Abrera i Sant Esteve Sesrovires. Aquest Pla Parcial regulava la implantació de la nova factoria SEAT, al
costat dels grans nusos de comunicació existents al territori, així com una aposta de futur, entenent que
l’àrea on s’ubicava tenia un potencial logístic estratègic.
Es tractava d’un Pla Parcial l’objectiu del qual era preveure la correcta ubicació d’una activitat considerada
com a estratègica en el territori, i per tant, el planejament aprovat s’adaptava a les necessitats d’aquesta
activitat. D’aquesta manera, la seva implantació no es produí de cop, sinó que es va anar materialitzant
segons les necessitats d’ampliació que va tenir l’empresa. De la mateixa manera succeí amb els sistemes
que estaven previstos pel planejament aprovat, que s’anaren desenvolupant a mida que aquestes eren
requerides per les administracions o necessàries pel bon funcionament de la factoria.
Amb el traspàs de competències urbanístiques a les diferents comunitats autònomes, es començaren a
implantar els planejaments generals dels municipis del voltant. Aquest va ser el cas de Sant Esteve
Sesrovires i Martorell, amb planejaments aprovats a començaments dels anys 90.
Pel que fa a Sant Esteve Sesrovires aquest planejament va ser aprovat definitivament el 17/10/1990, i
publicat al DOGC el 17/04/1991. De la mateixa manera que la resta de municipis, Sant Esteve incorporà al
seu planejament la part d’aquell antic Pla Parcial que es situava sobre el seu territori, tot regulant l’àmbit per
mitjà d’un Sector de Sòl Urbanitzable Programat (SUP 05 – Industrial SEAT).
Amb aquesta decisió s’ha consolidat una problemàtica urbanística de complexa resolució. Mentre que el
planejament regula l’àmbit de manera que és necessari tramitar un nou Pla Parcial, i els seus corresponents
treballs de gestió urbanística (reparcel·lació, projecte d’urbanització, treballs d’urbanització, cessions...), la
realitat és que a l’àmbit hi ha dues àrees clarament consolidades i actives, que contenen una de les activitats
més estratègiques del territori.
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L’objecte de la present modificació de planejament és realitzar uns treballs més exhaustius que els realitzats
a finals dels anys 80, per tal d’incorporar de manera correcta l’antic Pla Parcial del 1973, tot tenint en compte
les preexistències, la topografia actualitzada, i la coherència amb el planejament del voltant.
A aquests efectes, caldrà tenir present els diferents graus de consolidació de les activitats, per tal d’adaptar
el planejament el màxim possible a la realitat existent.
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2. JUSTIFICACIÓ DE L’OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE REALITZAR LA PRESENT MODIFICACIÓ
Els antecedents definits a l’apartat anterior posa de manifest una greu problemàtica respecte el futur
desenvolupament de l’activitat econòmica de la regió. A dia d’avui, abans de poder atorgar cap llicència en
l’àmbit objecte de la present modificació caldria redactar i tramitar tots els instruments de gestió urbanística
inherents en un sector de sòl urbanitzable, procedir a la seva urbanització, a la cessió de les reserves per
sistemes i a la cessió del 10% del seu aprofitament.
Per tant aquestes llicències queden bloquejades fins el moment que es desenvolupi l’àmbit d’actuació,
situació que no té cap sentit, amb una implantació existent des dels anys 70, de caire supramunicipal, amb
incidència estratègica, i en ple funcionament a dia d’avui.
Aquesta situació té el seu origen en una mala lectura de la realitat consolidada en l’àmbit, i la seva
consideració envers la regulació urbanística prevista pel planejament de l’any 1991. Si bé es considera cert
que la indústria SEAT tenia pendent de materialitzar part de les cessions d’equipaments i espais lliures
previstos per l’antic Pla Parcial, no es pot obviar que les activitats existents havien de ser reconegudes pel
nou planejament, i no ser obviades i deixar-les en la mateixa situació que qualsevol altre sector de
creixement que estigués totalment pendent de transformar, amb usos agrícoles.
En aquest sentit es manifestà la Secció Tercera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en data 28 de febrer de 1995, respecte el recurs contenciós-administratiu número
1410/92, interposat per l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona de data 18 de desembre de 1991, d’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació de Martorell,
on entre d’altres declarava que els sòls en els que s’implantava SEAT reunien els serveis urbanístics
necessaris per ser considerats com a sòl urbà, i no pas com a sòl urbanitzable, tal i com estava previst pel
planejament aprovat.
Naturalment, aquesta nova realitat urbanística no pot prescindir de les obligacions que resten pendents
d’executar pels propietaris dels terrenys, i per tant la present modificació ha de vetllar per ajustar aquestes
obligacions a la legalitat urbanística vigent, per mitjà de la diferenciació dels sòls segons sigui el grau de
consolidació i les necessitats de cessió de terrenys, per tant, diferenciant els sòls pendents de transformar,
respecte els que ja estan en procés o en total transformació (diferenciar entre sòls urbanitzables, sòl urbà no
consolidat i sòl urbà consolidat, respectivament).
Com és normal, la mercantil SEAT, SA està interessada en mantenir l’activitat actual, i de procedir a la seva
ampliació i millora, aspectes que serien d’impossible compliment si no es poden atorgar les llicències
pertinents. Per altre banda cal valorar la importància estratègica i territorial que té aquesta activitat a nivell
estatal, característica que per sí sola podria justificar la conveniència de la present modificació amb relació
als interessos públics i privats concurrents, més enllà d’allò que ja s’ha explicat en els paràgrafs anteriors.

5

13/04 Modificació Puntual del PGOM Àmbit SUP 05 – Industrial SEAT
Memòria justificativa i normativa

Documentació per aprovació inicial
Març 2015

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ, EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ
3.1. Àmbit d’actuació de la present modificació de planejament
L’àmbit d’actuació de la present modificació de planejament és el de l’àmbit de creixement SUP05 –
Industrial SEAT, definit pel PGOM’91 i adaptat a la topografia existent i a les diferents modificacions de
planejament dels àmbits del voltant, segons allò definit al plànol 03 i posteriors de la present modificació.
L’àmbit d’actuació té una superfície de 1.086.230m2, i ocupa tota l’àrea territorial afectada per l’antic Pla
Parcial del 1974, planejament que va propiciar la instal·lació d’aquesta activitat en el territori. Els seus límits
coincideixen amb el Torrent de Can Noguera al nord (paral·lel a l’avinguda de Ca n’Amat d’Abrera), amb el
carrer doctor Fleming del Polígon Industrial de Ca n’Estella per la seva banda oest, amb el parc de Can
Cases (inclòs aquest dins l’àmbit), per la seva banda sud, i amb els límits del terme municipal per la seva
banda est, límit que travessa l’activitat industrial i logística de SEAT.
L’àmbit afecta als terrenys que actualment estan essent utilitzats per SEAT (Taller, Centre de recanvis
originals SEAT, Centre Tècnic, pistes de proves, campes de cotxes, aparcaments i dipòsits d’aigua), i els
seus voltants, del que cal destacar el parc de Can Cases, parc territorial considerat com a forest d’utilitat
pública que té continuïtat amb el municipi veí de Martorell.
Pel que fa a la utilització del sòl, el percentatge de sòl construït és significatiu (42% de l’àmbit). L’altra
coberta amb presència rellevant són els matollars (32%), seguit de les masses forestals (21%). Pel que fa a
l’espai construït, els espais industrials consolidats són els més extensos en aquesta categoria de cobertes
del sòl, amb un 22% d’ocupació del total de l’àmbit, seguits del centre tècnic (complexos d’oficines), amb un
11% d’ocupació de l`àmbit. Fora dels espais tancats, un 7% de la superfície l’ocupen aparcaments dels
vehicles fabricats (campa).
Pel que fa a la topografia, la major part del terreny és pràcticament pla, per sota del 5% de pendent, no
només els espais on hi ha les naus industrials i els edificis existents, sinó també els terrenys on es situen les
campes i alguns dels espais oberts, sense construccions si bé en els talussos i vora els torrents hi ha
pendents superiors al 20%.
Els torrents principals fan de límit nord i sud: al nord del sector s’inclou un tram del Torrent de les Moreres i
del Torrent de Can Noguera. Al sud, el Torrent dels Llops. Els torrents de menor entitat que travessen l’àmbit
són canalitzats en arribar a les àrees urbanitzades consolidades.
Pel que fa a la biodiversitat i permeabilitat, l’espai forestal està representat per retalls discontinus,
principalment de pineda de pi blanc, mentre que el tipus de matollar més destacable és el ginestar. La fauna
associada a aquests ambients, per tant, inclouria una representació de la fauna pertanyent al biòtop urbà, el
de matollar i el biòtop forestal. D’altra banda, la proximitat del Llobregat i de boscos continus a l’entorn de
torrents propers, a més del contacte amb la zona agrícola, sobretot d’arbres de secà, enriqueixen l’àmbit en
fauna.
A l’àmbit es delimiten hàbitats d’interès comunitari: Les pinedes de pi blanc (Pinedes mediterrànies, codi
9540), i Alzinars mediterranis, codi 9340. Cap d’ells és hàbitat d’interès prioritari. D’altra banda, els boscos
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del sud de l’àmbit són un Forest d’utilitat pública. Es diu Can Cases i Torrent dels Llops, és compartit amb el
municipi de Martorell i és titularitat d’entitats locals.
El Torrent dels Llops i l’espai del parc de Can Cases destaquen com a connector primari que uneix els espais
oberts del nord del terme amb el riu Llobregat i els espais oberts del sud del municipi, relacionats amb l’Anoia
i les Muntanyes de l’Ordal. El PTMB també reconeix la funció del Torrent dels Llops com a corredor fluvial.

Font: Informe ambiental de la present modificació
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3.2. Situació i emplaçament

L’empresa SEAT, i per tant l’àmbit de la present modificació, es situa en la confluència de les infraestructures
més importants del territori. D’una banda l’eix nord – sud seguint el pas natural del riu Llobregat (A-2 i C-55),
comunicant l’àmbit amb Barcelona cap al sud, i amb Igualada, Lleida i Saragossa cap al nord per mitjà de
l’A2, i amb Manresa i l’eix transversal per mitjà de la C-55. D’altra banda, l’eix est-oest, seguint la depressió
pre-litoral, que comunica l’àmbit amb Vilafranca del Penedès, Tarragona i València, per mitjà de l’AP-7.
Els accessos a l’activitat SEAT són controlats, i disposa únicament de 5 accessos rodats (a, b, c i d de
l’esquema adjunt)

i dos peatonals (e i f). Tots aquests accessos estan vinculats a les grans bosses

d’aparcaments disperses pels voltants de l’activitat. Els accessos principals estan ubicats al nord i sud de la
gran plataforma de tallers de l’activitat, i dos accessos més per donar servei al Centre Tècnic i a la Central de
Recanvis Originals de SEAT.
Els accessos peatonals es disposen a la banda est de l’activitat, on es concentren les bosses més grans
d’aparcaments per treballadors de les que disposa l’activitat.
A nivell esquemàtic, les activitats de SEAT es poden agrupar en 4 grans àrees (segons esquema adjunt):

1. Àrea de Tallers, premsa i àrea logística.
2. Centre Tècnic de SEAT
3. Campes de cotxes i pista de proves.
4. Centre de Recanvis Originals SEAT.

Totes aquestes activitats queden relacionades entre sí per mitjà del sistema viari intern de l’àrea, i per tant
els serveis públics i accessos depenen d’aquestes connexions puntuals definides esquemàticament en
aquest apartat.
Relacionades amb aquestes activitats, però amb una posició més perifèrica respecte l’àmbit de la present
modificació, podem trobar l’edifici corporatiu de SEAT, al municipi d’Abrera (àrea nord de l’àmbit, al costat de
l’accés a de l’esquema anterior), el Centre de Formació, situat al costat de l’accés e de l’esquema anterior, i
Audi Tooling, al sud del Centre Tècnic.
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3.3. Activitat i grau de consolidació
A l’hora d’analitzar l’àmbit de la modificació cal tenir present dues àrees clarament diferenciades, la inclosa
dins la tanca perimetral de seguretat de l’activitat SEAT, i la resta, bàsicament ocupada per les reserves
viàries i ferroviàries de caire supramunicipal, paral·leles al carrer Doctor Fleming, i pel bosc de Can Cases.
Com és natural, l’àrea que conté una certa consolidació és a l’intern de la tanca perimetral de l’activitat
SEAT, on es poden diferenciar les següents àrees relativament homogènies:

3.3.1. Àrea on s’ubiquen els Tallers, premsa i nau logística

Aquesta àrea, situada al nord-est de l’àmbit d’actuació, està ocupada pels Tallers 14 i 1A, l’edifici de premses
i la nau logística CKD’s. Aquestes edificacions tenen una superfície en planta de 111.713m²s, segons dades
de SEAT, i 113.185m²s segons dades cartogràfiques actualitzades a data 2013.
La tanca perimetral d’aquestes activitats engloba una superfície total de 170.867m²s, el que vol dir que
actualment aquestes edificacions ocupen el 66’24% del sòl delimitat per la tanca de SEAT, de separació amb
els exteriors de l’activitat SEAT i amb l’àrea d’implantació de l’edificació del Centre de Recanvis Originals
SEAT.
Es tracta d’edificacions aïllades de gran superfície, amb usos logístics i de fabricació, que se situen a cavall
entre els municipis de Sant Esteve Sesrovires, Martorell i en menor proporció Abrera, amb edificacions que
queden travessades pels límits municipals dels municipis esmentats. Les edificacions són de planta baixa,
amb alguns elements puntuals de planta baixa + 2, amb unes alçades aproximades de 8 a 10 metres.
El seu accés principal es produeix pels accessos situats al nord de l’activitat, des del municipi d’Abrera,
entrant per l’edifici corporatiu de la mercantil.
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3.3.2. Àrea on s’ubica el Centre Tècnic

Imatge aèria extreta de la web de CCOO Centre Tècnic SEAT

Aquesta àrea se situa a l’oest de l’àmbit de la modificació, amb accés independent de la resta de les
activitats (tot i estar connectat internament amb aquestes), des del vial que rodeja tota l’activitat industrial per
la seva banda sud i est.
El Centre Tècnic SEAT agrupa les activitats de recerca i desenvolupament de SEAT, integrant el SEAT
Design Center, essent el centre R+D dedicat a l’automoció més important a nivell estatal. Es tracta de les
edificacions més antigues de la implantació SEAT, atès que ja estava en ple funcionament en el moment en
que es va implantar la primera fàbrica de SEAT a finals dels anys 70.
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Consta d’edificacions aïllades, de planta baixa, o planta baixa + 1, d’una superfície d’entre 5.000 i 7.500 m²s,
ocupant un total de 29.941m²s en planta (dins el municipi de Sant Esteve Sesrovires), 33.822m²s segons
dades aportades per SEAT.
A diferència de l’anterior àrea de Tallers, el grau de consolidació és menor, disposant d’àrees d’una certa
grandària sense edificar, ja sigui per la voluntat de crear uns espais més oberts, en consonància amb un
tipus d’activitat menys fabril, ja sigui perquè no ha estat necessari fins el moment preveure la seva ampliació.
3.3.3. Àrea on s’ubica l’activitat de Centre de Recanvis Originals de SEAT

El Centre de Recanvis Originals de SEAT, tot i ser una edificació important, la seva afectació al municipi de
Sant Esteve Sesrovires és menor, envaint el nostre municipi únicament amb dues edificacions d’uns
3.000m²s en total, segons dades SEAT.
Les alçades d’aquestes edificacions varien, segons el nombre de plantes que tenen, anant des de la planta
baixa a la planta baixa + 3.
El percentatge d’espais lliures sense edificar és molt major que a la resta d’àrees, restant la majoria dels
terrenys inclosos dins el municipi de Sant Esteve, pendents de consolidar.
3.3.4. Àrea on s’ubiquen les campes de cotxes i la pista de proves
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La resta de terrenys son ocupats per la pista de proves, dins un gran perímetre de seguretat als efectes de
dotar-la de la privacitat necessària per ocultar els nous models, campes on s’ubiquen i emmagatzemen
cotxes en superfície (algunes d’aquestes campes han estat cobertes per mitjà de plaques solars, permetent
per una banda una millor protecció als cotxes que s’ubiquen sota, i per l’altre generar energia), els dipòsits
d’aigua i espais lliures d’edificació que donen accés als espais abans esmentats.
A la banda nord d’aquesta àrea (a l’oest del centre de recanvis originals SEAT), transcorre el Torrent de Can
Noguera, que queda canalitzat per sota del Taller 1A i 14.

Torrent de Can Noguera
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4. PLANEJAMENT VIGENT
4.1. Planejament general – PGOM’91
4.1.1. Regulació general

El planejament vigent és el definit pel Pla General d’Ordenació Urbanística publicat al 1991. Aquest
planejament defineix l’àmbit tractat com a un sector de sòl urbanitzable programat (SUP 05 – Industrial
SEAT).
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La fitxa del sector de sòl urbanitzable SUP05 és regulada pels articles 134 a 137 de la Normativa particular
del text refós Normes Urbanístiques del planejament general (publicades el 11/11/2005):

“SUP05 – Sector de desenvolupament industrial “SEAT”
Article 134 – Definició
Comprèn els terrenys radicats en el terme municipal de Sant Esteve Sesrovires i objecte de Pla
Parcial aprovat definitivament el 30 de març del 1973, no executat en les seves determinacions
bàsiques.
La superfície del sector és de 103,88 Hes.
El desenvolupament d’aquest sector, adscrit a l’ús industrial, es preveu prioritari, incloent-se dins el
primer quatrienni del Programa d’Actuació.
Art. 135 - Condicions d’ordenació i d’edificació
1.- En tots aquells aspectes no contemplats en les determinacions específiques i expresses d’aquest
sector, s’aplicarà la regulació de la zona de desenvolupament d’intensitat 1 (Clau 8a).
2.- S’estableixen els següents paràmetres:
a) L’edificabilitat bruta màxima serà d’1,00 m2 sostre/m2 sòl.
b) L’ocupació màxima del sòl edificable per a l’edificació serà del 65%.
c) El sostre màxim edificable serà d’1.038.800 m2.
3.- Es preveuen espais adscrits al sistema general viari, relacionats amb el sector.
4.- Les reserves de sòl mínimes per a sistemes locals seran les que estableix l’article 121 del Text
Refós.
a) Les reserves de sòl per a sistemes de parcs i jardins hauran de situar-se, prioritàriament, en
les zones de pineda a l’àrea propera al torrent de Can Cases, en el límit del terme municipal
amb el de Martorell.
b) La superfície mínima per a sistema de parcs i jardins serà el 15,5% sobre la superfície total
del sector.
5.- En els plànols d’ordenació a escala 1:5000 es fixen les indicacions relatives a la localització dels
sistemes locals.
Art. 136 - Condicions de gestió del sector
1.- El sistema d’actuació serà el de compensació, podent-se tramitar -si s’escau- un sol Pla Parcial
conjunt amb els terrenys situats als termes de Martorell i d’Abrera.
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2.- Aquest sector queda integrat en el primer quatrienni del Programa d’Actuació.
3.- L’aprofitament mitjà del sector és 1,00.
Art. 137 - Condicions d’urbanització.
El Pla Parcial regularà la forma i els materials de les tanques, per tal d’integrar-les i homogeneitzarles amb les característiques de la urbanització.”

L’article 135 fa referència a la qualificació urbanística que ha de regular les futures zones a preveure pel Pla
Parcial pendent de desenvolupar, la clau 8a – desenvolupament industrial subzona intensitat 1. Aquesta
qualificació urbanística és regulada a l’article 115 de la mateixa normativa urbanística:

“Art.115 - Regulació de la zona de desenvolupament industrial, subzona d’intensitat 1 (clau 8a).
1.- El sistema d’ordenació de l’edificació serà el d’edificació aïllada.
2.- L’edificació s’haurà de separar respecte al carrer, com a mínim, 10 metres.
3.- No s’estableix limitació de cap mena en la parcel·la mínima.
4.- L’ocupació màxima de l’edificació serà del 90% de la parcel·la.
5.- No s’estableix limitació en l’alçada màxima, en funció de les necessitats de la indústria.
6.- S’admeten els usos següents:
a) Ús industrial de categories A, B, C i D en qualsevol situació.
b) Ús de magatzem.
c) Ús d’oficines com a complement dels altres usos definits.
d) Ús de garatge.
e) Ús d’habitatge unifamiliar, només permès en cas d’habitatges per a porters.”

4.1.2. Definició i reserves del vial de circumval·lació oest
La seva primera definició sorgeix de l’antic Pla Parcial SEAT (aprovat definitivament el 30/03/1973), on es
preveia un “Cinturón Oeste” que comunicava l’actual vial de Ca n’Amat, amb la carretera de Capellades a
Martorell. Aquesta via era comunicada amb la N-II i amb el que en el Pla Parcial s’anomenava Vial SEAT
(vial paral·lel a la N-II), per mitjà de l’anomenat vial paral·lel als FFCC.

16

13/04 Modificació Puntual del PGOM Àmbit SUP 05 – Industrial SEAT
Memòria justificativa i normativa

Documentació per aprovació inicial
Març 2015

La seva secció era de 30m, i es preveia la seva execució per mitjà de dues fases, la primera, donant servei a
SEAT per mitjà de la construcció d’un vial amb dos carrils de circulació de doble sentit, i la segona, acabant
la totalitat del vial arribant als 30m de secció definitius.
Tot i la importància del vial, cal entendre que era tractat com una via local, d’accés a l’àrea industrial, que en
aquells moments estava situada en una àrea totalment rural.

Secció del vial segons Pla Parcial SEAT
Aquest vial és definit pel PGOM del 91 com un vial segregat de caire supramunicipal que comunicava el
Quart Cinturó amb l’actual A2. Es preveia uns carrils laterals a aquest vial segregat que comunicaven la B224 al nus del Pou del Merli, amb la xarxa viària local de l’oest de la fàbrica SEAT, arribant fins a Ca n’Amat,
i el vial d’accés al nucli urbà de Sant Esteve Sesrovires.

El planejament vigent no aclareix si part d’aquesta infraestructura cal considerar-la com a càrrega externa al
mateix. L’article 135.3 de la Normativa estableix que es preveuen espais adscrits al sistema general viari,
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relacionats amb el sector, però no aclareix si es tracta d’una càrrega urbanitzadora, o simplement si es tracta
de fer les cessions pertinents als efectes que la via sigui desenvolupada més endavant, per algún organisme
supramunicipal, atès que es tracta d’una infraestructura que afecta a més d’un municipi.
4.1.3. Resum superficial i dels paràmetres
Cal tenir present que la topografia sobre la que s’opera s’ha vist molt transformada respecte la considerada a
finals dels anys 80. A més, les diferents modificacions de planejament del voltant de l’àmbit on actualment
s’actua i les incongruències que han creat (espais sense regular entre els diferents sectors de creixement,
infraestructures supramunicipals que han variat la previsió de reserves que fan necessari l’adaptar-se a les
noves previsions,...), suposen la necessitat de que la present modificació s’adapti a les mateixes.
Aquesta necessària adaptació a la topografia existent ha suposat que la superfície real de l’àmbit s’hagi vist
augmentada en un 4’57%. Aquest increment numèric ha afectat a la resta de valors de l’àmbit, adaptant-los
seguint el criteri de maximitzar el benefici públic enfront del benefici privat.

Pel que fa a les reserves d’espais lliures i equipaments (15’5% i 5% respectivament), s’ha tingut en compte
com a base de càlcul la nova superfície de l’àmbit, tot generant unes reserves per aquests sistemes
numéricament superiors a les previstes pel PGOM, si bé el percentatge no varia.
Per contra, pel que fa al sostre possible i l’aprofitament, s’ha considerat com a sostre màxim el sostre definit
pel PGOM del 91, el que suposa que de la divisió d’aquest sostre entre la nova superfície de l’àmbit en
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resulti un Coeficient d’Edificabilitat Bruta inferior al previst per la fitxa del SUP05 (passem d’un CEB
equivalent a 1m²st/m²s, a un CEB equivalent a 0’9563m²st/m²s).

Pel que fa a la regulació urbanística de la clau 8a, el resum dels seus paràmetres és el següent:
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4.2. Planejament de caire supramunicipal
4.2.1. Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva del sòl per a l’establiment de
l'eix Transversal ferroviari
En data 8 de gener de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla director urbanístic per a
la concreció i delimitació de la reserva del sòl per a l’establiment de l'eix Transversal ferroviari (DOGC núm.
5554 – 27/01/2010), planejament que afecta dins la comarca del Baix llobregat als municipis d’Abrera,
Esparreguera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires (del Baix Llobregat).
L’objectiu d’aquesta infraestructura és comunicar transversalment Catalunya (mercaderies i passatgers),
connectant les ciutats de Girona, Vic, Manresa, Igualada i Lleida. Aquest eix transversal comunica amb la
Regió Metropolitana de Barcelona per mitjà d’un ramal que sortirà de la ciutat d’Igualada cap a Sant Esteve
Sesrovires i Vilafranca. És aquest ramal el que afecta directament l’àmbit en el qual es proposa realitzar la
present modificació de planejament.

Aquest Pla Director defineix detalladament l’afectació que sobre el territori tindrà aquesta infraestructura, i en
defineix els espais de reserva necessaris per tal de poder executar-la en un futur.
A aquests efectes, defineix dues franges de protecció:
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SIF (Sòl de reserva per al Sistema d’Infraestructura Ferroviària): Una primera franja, centrada a la traça
que seria qualificada pel PDU com a Sòl de reserva de Sistema d’Infraestructura Ferroviària i com a tal
haurà de ser incorporada als diferents nivells de planejament.

-

SAF (Sòl de reserva per l’Afectació del sistema Ferroviari): Una segona franja, més enllà de la primera,
de reserva de Sistema d’Afectació Ferroviària on el PDU limita les condicions d’ús, d’ocupació i
d’edificació. Per aquesta franja, la referència és la línia límit d’edificació segons la definició de les lleis i
com a tal haurà de ser incorporada als diferents nivells de planejament.

La reserva té una vocació de temporalitat fins al moment en que hagi estat aprovat el projecte constructiu de la
infraestructura ferroviària (en el seu cas per trams), en els termes expressats en el PDU. En aquests sentit la
reserva implica només la preservació cautelar d’uns sòls per possibilitar el seu eventual destí efectiu com a
sistema ferroviari o com espai de protecció o no afecció dels béns i serveis públics que comporta aquell sistema,
però en cap cas la reserva defineix ni condiciona el traçat definitiu de la infraestructura ferroviària que finalment
s’estableixi d’acord amb la legislació sectorial. Per tant, l’expropiació dels terrenys necessaris per a
l’execució de la infraestructura no derivarà directament del PDU sinó del corresponent projecte executiu
ferroviari.
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L’afectació concreta d’aquesta infraestructura sobre l’àmbit de la modificació de planejament és la següent (que
queda transcrita al plànol 06).
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4.2.2. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona
En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de
Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).

1

2
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El Pla Territorial Metropolità de Barcelona desenvolupa en l’àrea metropolitana de Barcelona l’antic Pla
Territorial General de Catalunya (1995). Els objectius bàsics d’aquest Pla Territorial Parcial eren per una
banda l’establiment en un àmbit suficient de les determinacions necessàries per al tractament espacial del
fenomen metropolità generat al voltant del municipi de Barcelona, per l’altre, l’àmbit del Pla és un dels set en
què es divideix el territori de Catalunya per al desplegament de la planificació territorial prevista a la Llei de
Política Territorial de 1983 i, per tant, expressa l’exigència d’una coherència metodològica i propositiva per al
conjunt dels àmbits en què el projecte territorial de Catalunya s’ha de concretar.
El desplegament d’aquest Pla Territorial Parcial afecta directament a les previsions d’ordenació del municipi
de Sant Esteve Sesrovires, i de forma més directa, afecta el municipi com a conseqüència de la previsió de
reserves per sistemes generals, i per la definició d’un Pla Director Urbanístic que cal tramitar, que acabaria
de detallar l’ordenament general dels municipis dels voltants de Martorell i Abrera (PDU Ròtula de Martorell).

Pel que fa a la regulació directa del sòl de l’àmbit de la present modificació, i sens perjudici de la necessitat
de redactar el Pla Director Urbanístic de la ròtula Martorell Abrera, el PTMB reconeixia la realitat urbanística i
consolidada de l’àmbit. De fet, diferenciava dues grans àrees en l’àmbit d’actuació (mirar numeració de
l’esquema adjunt de la plana anterior):
1. L’àrea ocupada pel Taller 14 i el Centre de Recanvis Originals de SEAT, que les classifica com a
sòl urbà industrial.
2. La resta dels sòls, que quedaven classificats com a sòl urbanitzable programat industrial.

Amb tot, el que més afecta a l’àmbit de la present modificació són les infraestructures de caire
supramunicipal limítrofs amb l’àmbit per la seva banda oest.
En concret, els sistemes generals amb una afectació directa a l’àmbit de la modificació són les reserves pel
pas de l’Eix Transversal Ferroviari, i les reserves pel vial de connexió de la B-224 amb el quart cinturó.

-

Vial de circumval·lació oest SEAT

No deixa de ser una adaptació de la proposta del Pla Parcial SEAT del 1973, i d’allò previst en el moment de
realitzar el PGOM vigent, a les noves infraestructures supramunicipals actuals.
Aquesta via preveu la connexió del Quart Cinturó amb la B-224 i l’antiga Nacional II, que a la seva vegada
permet la connexió amb l’AP7 i l’A2. És catalogada pel PTMB com a Via estructurant secundària i suburbana
del sistema urbà de Martorell, contemplada en la primera fase del PTMB.
Aquesta tipologia de via és definida de la següent manera:
“Article 4.4 Tipologies de la xarxa viària
...
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3. Vies Estructurants Secundàries. Són les que tenen un paper estructurant a escala comarcal. Aquestes
vies tenen secció variable adaptada a les característiques específiques de cada tram i han de ser no
segregades i amb enllaços a nivell si no hi ha raons de seguretat que ho desaconsellin.
4. Vies Estructurants Suburbanes. Són les més pròpies dels àmbits metropolitans, vertebren sistemes
urbans plurimunicipals i tenen, per tant, nombroses connexions amb la xarxa local d’aquests sistemes.
Unes tenen el rang de vies estructurants primàries i altres de vies estructurants secundàries, però
discorren majoritàriament per entorns urbanitzats, la qual cosa condiciona les seves característiques
tècniques. La secció pot ser variable —nombre de carrils, tronc central segregat o no, existència de
laterals i altres elements significatius— d’acord amb les condicions físiques i els requeriments de l’entorn.
Aquestes vies, quan travessen àrees urbanes, requereixen d’unes mesures d’integració ambiental
específiques que les facin compatibles amb el caràcter d’aquestes.
...”
Per tant, deixa en mans de posteriors planejaments o projectes executius, la definició exacta
d’aquesta via, si bé dóna importància al seu caràcter integrador, i per tant, amb un alt grau de connectivitat
amb la xarxa viària local existent i futura.

Vial de circumval·lació oest SEAT - PTMB
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Eix Transversal Ferroviari

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona manté el traçat de l’Eix Transversal Ferroviari definit pel Pla
director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva del sòl per a l’establiment de l'eix Transversal
ferroviari.
El PTMB el cataloga com a xarxa d’altes prestacions T1.

Eix transversal ferroviari - PTMB
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4.2.3. El Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera
El Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la Ròtula Martorell-Abrera, desenvolupa un dels Plans
Directors definits pel Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (anomenat en el PTRMB
com a PDU de la rótula Martorell-Abrera), si bé, no acaba de tractar la totalitat dels aspectes que el Pla
Territorial Metropolità definia com objectius del mateix, centrant-se bàsicament en les infraestructures.
Tot i que aquest planejament no té vigència atès que no ha estat tramitat ni publicat, no deixa de definir d’una
manera més acurada aquelles reserves que el Pla Territorial Metropolità ja preveia, per tant, a l’hora
d’analitzar aquestes infraestructures considerarem com correctes les reserves definides pels documents de
treball del PDUI, reserves que no entren en contradicció amb el planejament supramunicipal vigent.

-

Vial de circumval·lació oest SEAT

La definició del vial SEAT segueix l’esquema genèric definit pel PTMB, si bé dóna menys importància a la
comunicació d’aquest vial amb l’antiga N-II i el vial de comunicació entre l’AP-7 i l’A2. Una millora important
respecte allò definit pel PTPRMB és que l’enllaç amb la B-224 comunicaria directament amb el nou vial
previst de comunicació entre la B-224 i Vilafranca del Penedès.

Elaboració pròpia a partir dels documents de treball del PDUI
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Eix Transversal Ferroviari

El PDUI en tràmit, manté la mateixa afectació que la definida pel PTMB.

Elaboració pròpia a partir dels documents de treball del PDUI
4.2.4. Altres infraestructures que afecten l’àmbit de modificació
Tal i com s’ha pogut observar en els apartats anteriors, la situació estratègica del municipi de Sant Esteve
Sesrovires suposa que sobre ell discorrin una gran quantitat d’infraestructures de caire supramunicipal,
infraestructures que són regulades i planificades pel planejament sectorial i supramunicipal. L’àmbit SUP 05
del PGOM’90 està ubicat en un dels corredors d’infraestructures més importants de la regió metropolitana,
els voltants del riu Llobregat, fet que condiciona el pas de certes infraestructures pels voltants i a l’intern de
l’àmbit a modificar.
A part de l’eix transversal ferroviari i el vial de circumval·lació oest SEAT, també afecta directament a l’àmbit
el pas del gasoducte Martorell Figueres.
Aquest gasoducte està emmarcat en el projecte de gasoducte transfronterer Midcat. Si bé està previst que
comuniqui Martorell amb Figueres i posteriorment amb Barbairan (França – Llenguadoc-Rosselló),
actualment ha estat executat únicament el tram que comunica Martorell i Hostalric.
Actualment aquesta infraestructura ja transcorre pel límit oest de l’àmbit de la modificació de planejament
present, però el seu traçat no s’adequa exactament a un traçat perfectament compatible amb l’eix transversal
ferroviari i amb el vial de circumval·lació oest SEAT, aspecte que caldrà acabar de determinar quan es
defineixin exactament els traçats d’aquestes dues grans infraestructures.
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D’altres infraestructures que cal tenir presents, no tant per la seva afectació directa a l’àmbit de modificació,
com per l’afectació que poden tenir sobre el traçat del vial de circumval·lació oest SEAT són:
1. La B-40 (Quart Cinturó), vial dissenyat l’any 1966 (tot i que encara hi ha trams que estan en estudi),
que preveu la connexió de les ciutats de la segona corona de la Regió Metropolitana de Barcelona,
des de Vilafranca del Penedès fins a Mataró. De tot aquest projecte únicament estan inaugurats els
subtrams dels extrems del tram Abrera – Terrassa, i el subtram central resta encara en obres (es
preveu una propera reactivació de l’obra).
2. Desdoblament de la B-224, amb estudi informatiu redactat, i en procés de reel·laboració.
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5. CONCLUSIONS
Vistos els apartats anteriors, l’informe ambiental i l’estudi de mobilitat generada adjunts al present document,
es pot concloure, a tall de resum:

1. L’àmbit de la modificació, l’actual SUP05 – Industrial SEAT, conté en el seu intern un percentatge
elevat de sòls consolidats, on s’ubiquen les diferents activitats relacionades amb l’empresa SEAT
SA.
2. Aquests usos existents a l’intern de l’actual Sector de creixement SUP05, estan implantats en la
seva majoria des de finals dels anys 70, començaments dels 80, i són considerats com a
estratègics per a la dinamització econòmica de tota la regió.
3. La consideració d’aquesta àrea com a sector de sòl urbanitzable impedeix el correcte
desenvolupament de l’activitat, impedint la seva adequació a les necessitats de producció que van
sorgint.
4. Cal esmenar aquesta situació per tal que, sense oblidar les obligacions que encara resten
pendents de ser executades per la mercantil SEAT SA respecte l’antic Pla Parcial SEAT del 1974,
el planejament vigent s’adapti a aquesta realitat construïda, tot preveient les figures de gestió
urbanística més adequades per cada àrea homogènia.
5. Es poden delimitar tres àrees homogènies amb un diferent nivell de consolidació de l’edificació:
a. Àrea del Taller 14 – al nord de l’àmbit, amb un nivell de consolidació molt alt.
b. Àrea del Centre Tècnic, amb un nivell de consolidació elevat, però amb un potencial de
creixement important.
c. Resta de l’àmbit (pista de proves, Centre de Recanvis Originals SEAT), amb un nivell de
consolidació molt baix.
6. L’àmbit de la modificació conté espais naturals d’un cert valor que cal preservar en la mesura del
possible, en el següent ordre de prioritat:
a. Bosc de Can Cases (àrea delimitada com a forest d’utilitat pública), connector natural que
recolza el Torrent de Llops, i comunica amb el municipi de Martorell.
b. Torrent de Can Noguera, al nord de l’àmbit.
c. Àrees boscoses vinculades al Torrent de Can Noguera.
7. El planejament vigent preveu unes reserves per espais lliures superiors a les definides per la
legislació urbanística vigent (15’5% enfront el 10% de la legislació urbanística vigent). Caldrà
garantir el manteniment del percentatge d’aquestes reserves i distribuir-les proporcionalment entre
els diferents àmbits de gestió que en puguin resultar.
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8. Caldrà mantenir el sostre màxim definit pel planejament vigent, atès que no estem parlant d’una
modificació de planejament als efectes de poder ampliar o modificar els usos previstos pel
planejament vigent, sinó que estem adaptant i fent coherent la seva gestió urbanística.
9. El planejament de caire supramunicipal no condiciona la modificació de planejament pel que fa al
règim de sòl a considerar, però si que el condiciona respecte la necessitat de preveure les
reserves viàries i ferroviàries següents:
a. Eix Transversal Ferroviari, que caldrà contemplar en els termes definits pel Pla director
urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva del sòl per a l’establiment de l'eix
Transversal ferroviari, de l’any 2010, atès que és el que té una major concreció, i no entra
en contradicció amb la resta de planejament supramunicipal.
b. Vial de circumval·lació oest SEAT, que caldrà definir de forma genèrica (donada la manca
de documents detallats), i assegurar un àmbit de protecció adequat per fer factible la seva
futura execució.
c. Gasoducte Martorell Figueres: que serà definit tal i com ha estat executat a dia d’avui.
10. Aquestes reserves per a infraestructures es solapen en molts casos, essent els futurs projectes
executius els que acabin de definir el pas concret d’aquestes. Aquesta manca de definició caldrà
acabar-la de consensuar amb els diferents organismes afectats durant el tràmit de la present
modificació de planejament, per mitjà dels informes corresponents.
11. Pel que fa a la regulació urbanística concreta de l’àrea industrial, cal estar a allò establert pel
planejament vigent, tot millorant la seva regulació, i adaptant-la a les necessitats mediambientals i
de mobilitat actuals.
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6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Per una banda la present modificació de planejament preveu classificar el sòl segons el grau de consolidació
existent a l’àmbit de la modificació i segons la seva estructura parcel·lària, definint el tipus de classificació del
sòl i la seva consideració com a urbà consolidat o no, segons els següents aspectes:

1. Grau de consolidació dels terrenys: segons sigui el grau de consolidació caldrà definir si són sòls
a considerar com urbanitzables, o com a urbà.
2. Necessitat d’ajustos parcel·laris: En sòl urbà, cal aclarir si els sòls així classificats tenen pendent
de realitzar cessions de sistemes, o en cas que existeixin o puguin existir tercers propietaris, caldrà
definir l’obligació de realitzar el conseqüent projecte de reparcel·lació o no. Aquesta diferenciació
permetrà definir els sòls dins àmbits de sòl urbà no consolidat (polígons d’actuació), o si directament
cal definir-los com a sòl urbà consolidat.
3. Serveis existents: L’activitat de SEAT no depèn directament de les infraestructures locals per al seu
funcionament, sinó que accedeix a les diferents indústries i activitats per mitjà d’un sistema de vials
interns que permeten el seu correcte accés amb les infraestructures locals i supramunicipals. De la
mateixa manera els serveis bàsics són repartits per mitjà d’aquesta infraestructura interna,
conseqüentment la totalitat dels terrenys poden obtenir accés als serveis bàsics. Per tant, aquest
aspecte no serà rellevant als efectes de poder considerar el tipus de sòl i el tipus d’àmbit urbanístic
adequat per tal de poder gestionar els terrenys, sinó bàsicament els dos aspectes anteriors.

Una vegada definida la classificació del sòl, i definits els diferents àmbits de gestió urbanística, cal procedir a
repartir les obligacions urbanístiques que pertoquen de la manera més proporcional possible.

Per tal de poder definir aquest repartiment de reserves s’han tingut en compte els següents aspectes:
1. En sòl urbà consolidat: No es preveu cap càrrega urbanística. Aquests terrenys tindran la
consideració de solar, i per tant, susceptibles de rebre llicència directa.
2. En la resta d’àmbits de gestió (SURd i PAU): Es preveu el repartiment de les obligacions
urbanístiques proporcionalment al seu potencial edificatori no executat. Si féssim un repartiment
d’aquestes càrregues urbanístiques proporcionalment a les seves superfícies s’estaria creant un
greuge comparatiu, atès que un àmbit amb un potencial de creixement inferior tenint present que en
part ja està esgotat, tindria les mateixes cessions i obligacions que un terreny encara per
desenvolupar.
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6.1. Respecte el règim del sòl proposat
Segons allò exposat a l’apartat anterior, la proposta preveu diferenciar tres àrees diferenciades en l’actual
sector de creixement SUP05.
6.1.1. Sòl Urbà consolidat – Taller SEAT

L’àrea on s’ubica actualment el Taller de la mercantil SEAT, el que es coneix com la fàbrica SEAT, és l’àrea
més consolidada de tot l’àmbit. És on s’ubica la fàbrica principal de la cadena de producció, implantada en el
territori des de finals dels anys 70.
La seva superfície és de 170.867’00m²s, amb una ocupació de l’edificació existent equivalent a un 66’24%.
Es classifica aquesta indústria com a sòl urbà directe, i aquest sòl és qualificat com a 4S – Industrial àmbit
SEAT. Tal i com es desprèn de la present memòria, s’entén que aquest àmbit compleix amb tots els requisits
per ser considerat com a sòl urbà consolidat.

La clau 4s – Industrial SEAT, es defineix partint dels paràmetres de la clau 8a – desenvolupament industrial –
subzona d’intensitat 1, tal i com és previst pel planejament vigent, amb lleugeres adaptacions als
requeriments superficials, mediambientals i d’accessibilitat actuals. Els paràmetres bàsics són:
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Si tenim en compte que en una tipologia industrial com la tractada en el present apartat, el que limita més la
seva capacitat d’ampliació és l’ocupació en planta, i no tant el sostre previst, es pot observar com la
consideració d’aquesta àrea com a sòl urbà consolidat queda encara més justificada, atès que el potencial
creixement en planta equival únicament a un 3’76% (ocupació de l’edificació actual 66’24%, envers el 70%
previst per la regulació de la zona 4S).
Aquesta àrea no té imputada cap càrrega urbanística (càrregues urbanització, cessions gratuïtes de sistemes
i/o cessions de l’aprofitament urbanístic).

Es regula la possibilitat d’ubicar naus industrials entre dos o més municipis, tot especificant que les
distàncies a límit de parcel·la no son d’aplicació en els casos en els que aquest límit de parcel·la coincideixi
amb el límit de terme municipal.
Es regulen paràmetres mediambientals com és el manteniment en la mesura del possible del màxim grau de
permeabilitat possible en les superfícies de sòl que no estiguin ocupades per l’edificació o possibilitar la
utilització de les cobertes de les naus industrials i dels porxos i coberts, per ubicar plaques fotovoltaiques i/o
les instal·lacions necessàries per a la generació d’energies renovables.

Aquesta àrea no queda afectada per les servituds ni reserves de les grans infraestructures supramunicipals
que travessen l’àmbit de la modificació per la seva banda oest.

6.1.2. Sòl Urbà no consolidat – PAU01 – Centre Tècnic

Segons les dades analitzades, l’ocupació de la parcel·la on s’ubica el Centre Tècnic no arriba al 25% del total
de la mateixa. Si bé aquesta dada ens dóna un potencial important de creixement, cal tenir present que l’ús
que actualment s’ubica a la parcel·la està disposat de manera dispersa, amb una topografia més accidentada
que la resta de terrenys de SEAT. Aquesta implantació i topografia impedeix una utilització excessivament
intensiva d’aquest espai.
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La present modificació proposa classificar aquests terrenys com a Sòl Urbà no consolidat (PAU01 – Centre
Tècnic), ateses les seves característiques de consolidació i la necessitat de realitzar cessions d’espais lliures
i sistema viari.

Aquest àmbit de gestió preveu la cessió gratuïta dels sistemes locals de parcs i jardins (parc de Can Cases
fins a l’àrea de protecció de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), i del vial que actualment
dóna servei al Centre Tècnic SEAT, i a Audi Tooling, a part dels que estan situats de manera discontínua al
nord de l’àmbit de la modificació de planejament, al costat de l’àrea definida a l’apartat anterior.
De la mateixa manera, es preveu la cessió gratuïta de les reserves per sistemes generals ubicats a l’oest de
l’àmbit de la modificació (Eix Transversal Ferroviari i Vial de circumval·lació Oest SEAT).
Aquest àmbit resta obligat a cedir gratuïtament a l’administració actuant, el 10% de l’aprofitament urbanístic
del mateix, segons allò establert per la legislació urbanística vigent.
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6.1.3. Sòl Urbanitzable – SURd01 – Ampliació SEAT

Aquesta àrea incorpora els espais que actualment ocupen part de la pista de proves, part del Centre de
Recanvis Originals SEAT, els dipòsits d’aigua, campes per cotxes, i espais lliures d’edificació.
Es tracta de l’àrea menys consolidada de tot l’àmbit, i es proposa mantindre la seva classificació com a sòl
urbanitzable (SURd01 – Ampliació SEAT), amb les següents dades bàsiques:

El Pla Parcial que haurà de desenvolupar aquest àmbit haurà de garantir:
a. La protecció del bosc de Can Cases
b. En la mesura del possible la protecció del Torrent de Can Noguera i dels seus voltants.
c. De la mateixa manera que l’anterior àmbit, caldrà garantir la cessió de la totalitat dels sistemes locals
i generals previstos per aquest planejament.
d. En la mesura del possible caldrà adaptar-se a la regulació urbanística zonal definida per la present
modificació de planejament (clau 4S – Industrial SEAT).
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6.1.4. Resum numèric de la proposta de modificació
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6.2. Respecte les reserves de sòl per sistemes
6.2.1. Sistemes locals

Parc de Can Cases – entre els municipis de Martorell i Sant Esteve
Les cessions previstes pel planejament vigent per a sistemes locals són més grans que no pas les definides
per la legislació urbanística vigent. Així, mentre que la legislació urbanística vigent preveu unes reserves
equivalents al 10% de l’àmbit per a espais lliures, i un 5% per equipaments, el planejament vigent preveu
unes reserves per espais lliures equivalents al 15’5%, i les definides per la legislació vigent pel que fa als
equipaments (o sigui, el 5%).
La present modificació de planejament manté aquest escreix de reserves, si bé aquestes són repartides
entre els diferents àmbits de gestió urbanística resultants d’aquesta modificació.
Partim de la base que estem treballant sobre un planejament amb una greu patologia conceptual, on uns
terrenys amb una activitat consolidada des dels anys 80 són considerats com a sòl urbanitzable.
El repartiment dels sistemes entre els àmbits de gestió urbanística que en resultin de la present modificació,
si contemplessin un repartiment equitatiu de les reserves en funció de la seva superfície, mantindrien
aquesta patologia, si bé amb una eina urbanística diferent. Per tant, s’entén que el repartiment de les
reserves per sistemes ha de ser proporcional a l’aprofitament que resta per consolidar en cadascun dels
àmbits, i no pas proporcional a la superfície que cadascun dels àmbits tingui.
Cal entendre aquest repartiment de manera aproximada, entenent que, entre d’altres, el traçat final de les
infraestructures previstes de caire supramunicipal poden afectar mínimament les reserves per espais lliures i
equipaments. Per tant, a l’hora de calcular aquest repartiment entre els dos àmbits de gestió previstos, s’ha
prioritzat el definir àmbits de gestió coherents, amb uns límits clars, abans que prioritzar un repartiment
proporcional exacte d’uns àmbits on el seu potencial creixement depèn de molts altres factors que el fet
d’esgotar la totalitat del sostre possible.
És per aquesta raó que el percentatge de cessió per sistemes locals d’equipaments i de parcs i jardins és
molt similar al potencial de creixement de cadascun dels àmbits, però no és exacte:
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A part dels equipaments i espais lliures, es preveuen les cessions de vials necessàries per tal de dotar els
diferents àmbits de les infraestructures viàries necessàries per al seu correcte funcionament. En aquest
sentit, es reconeixen els vials que actualment ja tenen un ús públic (vial est i sud de la fàbrica SEAT).

6.2.2. Sistemes generals (corredor oest de l’àmbit)
L’anàlisi de la implantació de les diferents infraestructures de caire supramunicipal configuren un corredor on
es concentren totes elles, paral·lel al carrer Doctor Fleming, al límit oest de l’àmbit de la modificació.
Com s’ha pogut veure, el traçat definitiu d’aquestes infraestructures pot acabar variant segons allò que
disposin els projectes executius que les han de definir (tant és així, que el traçat actual del gasoducte
Martorell Figueres impedeix el pas de la resta d’infraestructures si no s’hi preveu alguna modificació del
mateix). El que hem analitzat no deixen de ser reserves de sòl per tal que la futura implantació de la
infraestructura no tingui problemes.
En gran part d’aquest corredor se superposen les diferents infraestructures, i les diferents àrees de protecció
de les mateixes, fent difícil definir de manera exacta i diferenciada la protecció de cadascuna d’elles. Tenint
present aquest aspecte, s’han previst les següents proteccions segons la classe de sòl:
1. En el PAU 01
Per definició, un polígon d’actuació urbanística ha de definir de manera exacta la zonificació prevista en
l’àmbit de gestió, als efectes de permetre la seva execució directa. A més en aquest punt, el pas de les
diferents infraestructures resta bastant diferenciada, i per tant és relativament fàcil definir les àrees de
protecció de les mateixes.
S’ha qualificat amb clau E – Sistema Ferroviari, allò que el Pla director urbanístic per a la concreció i
delimitació de la reserva del sòl per a l’establiment de l'eix Transversal ferroviari definia com a Sòl de
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reserva per al Sistema d’Infraestructura Ferroviària. En discontínua es grafia l’àrea que el mateix Pla
Director defineix com a Sòl de reserva per l’Afectació del sistema Ferroviari.
S’han qualificat com a A2 – Xarxa Viària General, els sòls de protecció aproximats (no hi ha cartografia
detallada) per tal de permetre la correcta implantació del futur Vial de Circumval·lació Oest SEAT, i s’ha
definit una línia d’edificació a 50 metres del traçat aproximat de la mateixa via.
2. En el SURd 01
En aquest àmbit, els traçats de les dues infraestructures principals (Vial i Eix Transversal) es solapen (en
part perquè sembla ser, tot i que no queda clar, que l’Eix Transversal Ferroviari discorre soterrat, i en part
perquè la manca de definició del Vial de Circumval·lació provoca aquests defectes).
Per tant s’ha optat per definir un “Àmbit de protecció de les infraestructures supramunicipals previstes”,
dins el qual se situen aquestes reserves conjuntament.
Amb tot, es diferencia per una banda la línia d’edificació del vial de circumval·lació, i per l’altre l’àmbit
d’afectació del Sòl de reserva per l’Afectació del sistema Ferroviari.
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6.3. Respecte les cessions d’aprofitament
A l’article 110.4 de la Normativa particular del text refós Normes Urbanístiques del planejament general
(publicades el 11/11/2005), s’estableix que la totalitat dels sectors de sòl urbanitzable queden obligades a
cedir a l’Ajuntament el 10% de l’aprofitament mitjà de cada sector, de cadascuna de les zones del sector.
La legislació ha variat respecte allò definit al 1991, i actualment els nous sectors de creixement estan obligats
a cedir gratuïtament el 15% de l’aprofitament urbanístic de cadascun dels sectors de sòl urbanitzable, lliure
de càrregues urbanístiques. Per tant, cal estar a allò previst transitòriament per la legislació urbanística
vigent (que afectaria solament als sectors de sòl urbanitzable, atès que la legislació vigent manté una reserva
del 10% de cessió d’aprofitament per al sòl urbà no consolidat).
Segons l’apartat 1 de la Disposició Transitòria 7a del text refós de la Llei d’Urbanisme (DL1/2010), caldrà
tenir present que la totalitat de les cessions de l’aprofitament urbanístic ho seran lliures de càrregues
d’urbanització.
En el seu apartat 2 especifica en quins casos cal adaptar aquest percentatge al definit per la legislació
urbanística vigent. Les referències que aquesta transitòria fa als articles de la llei són obsolets, atès que amb
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, es van modificar articles
de la llei, però no es va modificar les referències que d’aquests en feia la Disposició Transitòria 7a, per tant,
caldrà analitzar els articles antics als que feia referència la transitòria, i fer una analogia amb l’articulat actual.
D’aquesta lectura en resulta que solament han d’augmentar aquestes reserves fins el 15% en els casos de
creació de nous sectors de creixement, o si en sectors existents es preveu un increment del seu sostre, de la
seva intensitat d’ús, o si es preveu una transformació global dels seus usos. Cap d’aquests supòsits són
aplicables en el cas que ens ocupa, atès que no augmentem la intensitat d’ús, no incrementem el sostre
previst (al contrari, es rebaixa), i no preveiem altres usos que els ja previstos pel planejament vigent.
Per tant, caldrà preveure la cessió del 10% d’aprofitament, lliure de càrregues urbanístiques, tant en el
SURd01 – Industrial SEAT, com en el PAU01 – Centre Tècnic.
Pel que fa a l’àrea que queda classificada com a sòl urbà consolidat (on actualment està implantat el Taller
de SEAT), no tindrà l’obligació de cedir el 10% d’aprofitament, atesa la seva consideració com a consolidat.
De fet, si el planejament general l’any 91 hagués contemplat correctament el seu règim de sòl, mai hagués
estat obligat a cedir el 10% d’aprofitament. Si el que volem és esmenar un error de l’any 1991, de planificació
urbanística, no podem traslladar aquell error tot incorporant càrregues a àrees que ja eren consolidades en el
seu moment.
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6.4. Respecte la innecessiarietat de realitzar Informe de sostenibilitat econòmica

Atès que la present modificació de planejament no afecta als usos, càrregues urbanístiques ni cessions
obligatòries previstos pel planejament vigent, no es considera necessari realitzar informe de sostenibilitat
econòmica, atès que les dades econòmiques del planejament que es modifica segueixen vigents amb la
modificació de planejament, si bé amb la delimitació d’uns àmbits de gestió més adaptats a la realitat
existent.
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7. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS
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B. MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA

1. MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA PARTICULAR DEL TEXT REFÓS NORMES URBANÍSTIQUES
PLANEJAMENT GENERAL (PUBLICADES EL 11/11/2005)

1.1. Modificació de l’article 55 “Zona d’Implantació Industrial (Clau 4) – Definició i subzones”
S’afegeix a l’article 55.2 una nova subclau urbanística, la clau 4S (Industrial SEAT). La redacció complerta de
l’article quedarà de la següent manera:
Descripció actual

Proposta de modificació

Art.55 - Definició i subzones

Art.55 – Definició i subzones

1.- Comprèn les àrees de sòl urbà adscrites

1.- Comprèn les àrees de sòl urbà adscrites

prioritàriament

prioritàriament

o

exclusivament

a

l’ús

o

exclusivament

a

l’ús

industrial o similars.

industrial o similars.

2.- Es distingeixen les següents subzones:

2.- Es distingeixen les següents subzones:

- Industrial d’intensitat 1 (Clau 4a)

- Industrial d’intensitat 1 (Clau 4a)

- Industrial d’intensitat 2 (Clau 4b)

- Industrial d’intensitat 2 (Clau 4b)

- Industrial d’intensitat 3 (Clau 4c)

- Industrial d’intensitat 3 (Clau 4c)

- Industrial d’intensitat 4 (Clau 4d)

- Industrial d’intensitat 4 (Clau 4d)
- Industrial àmbit SEAT (Clau 4S)”

1.2. Modificació de l’article 56 “Condicions generals d’us”:
S’incorpora dins aquest article la nova subclau urbanística. Quedant la redacció complerta de l’article de la
següent manera:
Descripció actual

Proposta de modificació

Art.56.- Condicions generals d’ús

Art.56.- Condicions generals d’ús

S’admeten els usos següents:

S’admeten els usos següents:

a) Ús industrial de categories A, B, C i D en

a) Ús industrial de categories A, B, C i D en

qualsevol situació en les claus 4a i 4c, i ús

qualsevol situació en les claus 4a, 4c i 4S, i

industrial de categories A, B i C en qualsevol

ús industrial de categories A, B i C en

situació en les claus 4b i 4d.

qualsevol situació en les claus 4b i 4d.
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b) Ús de magatzem.

b) Ús de magatzem.

c) Ús d’oficines com a complement dels altres

c) Ús d’oficines com a complement dels altres

usos definits.

usos definits.

d) Ús de garatge.

d) Ús de garatge.

e) Ús de celler d’elaboració de vi o de cava.

e) Ús de celler d’elaboració de vi o de cava

f) Ús d’habitatge unifamiliar, en nombre

(excepte per a la clau 4S)

màxim d’un, per a instal·lació d’allotjament o

f) Ús d’habitatge unifamiliar, en nombre

porters.

màxim d’un, per a instal·lació d’allotjament o
porters.

1.3. S’afegeix un nou article 60 bis “Condicions específiques d’ordenació i d’edificació a la subzona
industrial àmbit SEAT (Clau 4S)”
Art.60bis – Condicions específiques d’ordenació i d’edificació a la subzona industrial àmbit
SEAT (Clau 4S)
1. Definició
Aquesta clau urbanística regula els sòls amb activitats industrials ubicades a l’àmbit d’afectació de
l’antic Pla Parcial SEAT.
2. Tipus d’ordenació
El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada, amb les particularitats definides a l’apartat 4
respecte la possibilitat de realitzar construccions entre dos o mes termes municipals.
3. Condicions de la parcel·la
a. Parcel·la mínima
La superfície mínima de parcel·la serà de 3.000m²s.
b. Front mínim de parcel·la
L’ample mínim de parcel·la a vial serà de 30m.
Aquest paràmetre no serà d’aplicació en cas que es justifiqui que l’accès a la mateixa es
produeix per mitjà dels accessos interns de SEAT.
4. Condicions de l’edificació
a. Coeficient d’edificabilitat net
Es preveu un coeficient d’edificabilitat net de 0’9831m²st/m²s.
b. Ocupació
El percentatge màxim d’ocupació serà del 70% de la parcel·la.
c.

Nombre de plantes
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No és preveu limitar el nombre màxim de plantes pis. Aquelles que siguin necessàries per al
correcte funcionament de l’activitat.
d. Alçada reguladora màxima
1. Alçada reguladora lliure, segons necessitats productives de l’activitat.
2. Quan l’alçada reguladora màxima sigui superior a 15m, caldrà justificar la seva necessitat
per al correcte funcionament de l’activitat. En aquests casos, per tal de sol·licitar els títols
habilitants corresponents caldrà aportar la documentació acreditativa raonant del perquè
d’aquesta necessitat. Les edificacions que sobrepassin aquesta alçada reguladora
màxima, s’hauran de separar dels límits de parcel·la definits a l’apartat “e” d’aquest
article, 3 metres per cada metre que es sobrepassi aquesta alçada de 15m.
e. Distància a límits de parcel·la
S’estableix una distància de 10m a vial, i de 5 metres a la resta de límits parcel·laris. Aquesta
distància no serà d’aplicació en els límits municipals, per tal de garantir la correcta implantació
de naus industrials ubicades en dos o més municipis diferents.
5. Espai no edificable de parcel·la
El sòl lliure d’edificació, una vegada deduïda l’ocupació autoritzada, només podrà destinar-se a:.
a. Jardins, àrees esportives i de lleure.
b. Vialitat interior.
c.

Aparcament (admetent-se el seu cobriment amb elements de protecció, no tancats per cap
costat).

d.

Cossos complementaris destinats a porteria, vigilància o d’altres serveis, de superfície no
superior a 10 m2., i amb una alçada no superior a 3 metres.

e.

Emmagatzematge de matèries primeres, a excepció dels espais no edificables a façana.

En tot cas, el sòl lliure d’edificació permetrà la circulació rodada del servei de bombers i el
d’urgències.
Caldrà minimitzar la impermeabilització del sòl dels espais no ocupats per l’edificació, amb un ús
prioritari de paviments permeables, i amb el manteniment d’espais no urbanitzats en la mesura
del possible.
6. Aparcament
A l’interior de cada parcel·la es reservarà un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 150 m2 de
sostre edificat.
7. Foment de la utilització d’energies renovables
Sobre les cobertes de les edificacions i sobre els coberts i porxos de l’activitat industrial, es
podran ubicar plaques fotovoltaiques i/o altres instal·lacions necessàries per a la generació
d’energies renovables.
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1.4. S’afegeixen els articles corresponents per tal de regular el nou Polígon d’Actuació PAU01 –
Centre Tècnic
S’afegeix un nou article 105bis, que reguli el nou Polígon d’Actuació Urbanística que sorgeix amb la present
modificació.
“Art. 105bis.- PAU01 – Centre Tècnic”
1. Definició
Comprèn els terrenys radicats en el terme municipal de Sant Esteve Sesrovires i objecte de Pla
Parcial aprovat definitivament el 30 de març del 1973, no executat en les seves determinacions
bàsiques, però amb un grau de consolidació suficient per ser considerat sòl urbà, i al que
únicament resta per ésser considerat sòl urbà consolidat les cessions de sistemes, la cessió de
l’aprofitament urbanístic i la finalització de la urbanització dels sistemes locals inclosos dins
l’àmbit.
2. Condicions d’ordenació i d’edificació
A. Coeficient d’edificabilitat bruta serà com a màxim de 0’6327m²st/m²s, equivalent a un
sostre màxim de 155.717’96m²st.
B. Es preveuen espais adscrits al sistema general viari, relacionats amb el sector, que seran
objecte de cessió obligatòria gratuïta, segons allò que defineixin els instruments de
planificació supramunicipal, o, en cas que no s’hagi definit cap, segons allò establert a la
fitxa adjunta del polígon – article 105.bis.4 de la present normativa.
3. Condicions de gestió del polígon
El sistema d’actuació serà el de compensació bàsica.
L’àmbit se subjecta a l’obligació de cedir el 10% d’aprofitament de l’àmbit, segons allò establert a
l’article 43.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme (DL1/2010)
4. Fitxa adjunta del polígon PAU01 – Centre Tècnic
S’adjunta a la present regulació, la fitxa normativa del polígon, amb la definició exacta de les
reserves de sistemes, i la seva ubicació.”
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1.5. Modificació de l’article 107 “Sectors”
Es modifica l’article 107 “Sectors”, als efectes de reconèixer la modificació del SUP 05 – Industrial SEAT, i la
seva transformació a SUR’d 01 – Industrial SEAT. La redacció complerta de l’article queda de la següent
manera:
Descripció actual

Proposta de modificació

Art.107.- Sectors

Art.107.- Sectors

El sòl urbanitzable programat comprèn els

El sòl urbanitzable programat comprèn els

següents sectors:

següents sectors:

- SUP 1 - Industrial sector Sud Casc.

- SUP 1 - Industrial sector Sud Casc.

- SUP 2 - Sector Residencial La Gleva.

- SUP 2 - Sector Residencial La Gleva.

- SUP 3 - Residencial-Esportiu “Masia Bach”.

- SUP 3 - Residencial-Esportiu “Masia Bach”.

- SUP 4 - Residencial “El Parany”.

- SUP 4 - Residencial “El Parany”.

- SUP 5 - Industrial “SEAT”.

-

- SUP 6 - Industrial “Anoia”.

urbanitzable delimitat)”

- SUP 7 - Industrial “Can Estella”

SUR’d

01

–

Ampliació

SEAT

(Sòl

- SUP 6 - Industrial “Anoia”.
- SUP 7 - Industrial “Can Estella

1.6. Modificació dels articles referents al SUP05 – Sector de desenvolupament industrial “SEAT”
Es modifiquen els articles 134 a 137, per tal d’adaptar l’actual sector de Sòl Urbanitzable Programat SUP05 –
Sector de desenvolupament industrial SEAT, segons allò definit per la present modificació, començant per la
seva nomenclatura. Els articles resten redactats de la següent manera:

Descripció actual

SUP 5 - SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
INDUSTRIAL “SEAT”.

Proposta de modificació

“SUR’d 01 – Ampliació “SEAT”
Art.134.- Definició

Art.134.- Definició

Comprèn els terrenys radicats en el terme

Comprèn els terrenys radicats en el terme

municipal de Sant Esteve Sesrovires i objecte de

municipal de Sant Esteve Sesrovires i objecte

Pla Parcial aprovat definitivament el 30 de març

de Pla Parcial aprovat definitivament el 30 de

del

març del 1973, no executat en les seves

determinacions bàsiques.

1973,

no

executat

en

les

seves
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determinacions bàsiques.

La superfície del sector és de 669.238,30 m²s.

La superfície del sector és de 103,88 Hes.
El desenvolupament d’aquest sector, adscrit
a l’ús industrial, es preveu prioritari, incloentse dins el primer quatrienni del Programa
d’Actuació.

Art.135.-

Condicions

d’ordenació

i

d’edificació
1.- En tots aquells aspectes no contemplats en

Art.135.-

Condicions

d’ordenació

i

les determinacions específiques i expresses

d’edificació

d’aquest sector, s’aplicarà la regulació de la zona

1.- En tots aquells aspectes no contemplats

de desenvolupament d’intensitat 1 (Clau 8a),

en

intentant

les

determinacions

expresses

d’aquest

específiques

sector,

s’aplicarà

i
la

regulació de la zona de desenvolupament
d’intensitat 1 (Clau 8a)

a) L’edificabilitat bruta màxima serà d’1,00

b) L’ocupació màxima del sòl edificable per a

màxim

edificable

serà

3.- Es preveuen espais adscrits al sistema
general viari, relacionats amb el sector.
4.- Les reserves de sòl mínimes per a
sistemes locals seran les que estableix
l’article 121 del Text Refós.

jardins

determinacions definides per l’article 60.bis de la
normativa, referent a la zona 4S.

les següents, juntament amb la fitxa adjunta del
sector:

serà d’1,00 m2 sostre/m²s.

669.238’30 m²st.

hauran

general viari, relacionats amb el sector, que seran
objecte de cessió obligatòria gratuïta, segons allò
que defineixin els instruments de planificació
supramunicipal, o, en cas que no s’hagi definit
cap, segons allò establert a la fitxa adjunta del
sector – article 137 de la present normativa.

a) Les reserves de sòl per a sistemes de
i

les

3.- Es preveuen espais adscrits al sistema

d’1.038.800 m2.

parcs

a

B. El sostre màxim edificable serà de

l’edificació serà del 65%.
sostre

màxim

A. El coeficient d’edificabilitat bruta màxima

m2 sostre/m2 sòl.

El

al

2.- Les condicions d’ordenació i d’edificació són

2.- S’estableixen els següents paràmetres:

c)

adaptar-se

de

situar-se,

prioritàriament, en les zones de pineda a
l’àrea propera al torrent de Can Sunyol, en el
límit del terme municipal amb el de Martorell.
b) La superfície mínima per a sistema de
parcs i jardins serà el 15,5% sobre la
superfície total del sector.

4.- Les reserves de sòl mínimes per a sistemes
locals seran les que estableixi la legislació
urbanística

vigent,

mantenint

els

següents

condicionants:.
A. Les reserves de sòl per a sistemes de
parcs i jardins hauran de situar-se,
prioritàriament, en les zones de pineda a
l’àrea propera al torrent de Can Cases,

5.- En els plànols d’ordenació a escala

en el límit del terme municipal amb el de

1:5000 es fixen les indicacions relatives a la

Martorell.
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localització dels sistemes locals.

B. La superfície mínima per a sistema de
parcs i jardins serà de 132.757’45m²s.

Art.136.- Condicions de gestió del sector
1.-

El

sistema

d’actuació

serà

el

de

compensació, podent-se tramitar -si s’escauun sol Pla Parcial conjunt amb els terrenys

5.- A la fitxa adjunta “SURd 01 – Industrial SEAT”
es fixen les indicacions relatives a la localització
dels sistemes locals.

situats als termes de Martorell i d’Abrera.

Art.136.- Condicions de gestió del sector

2.- Aquest sector queda integrat en el primer

El sistema d’actuació serà el de compensació

quatrienni del Programa d’Actuació.

bàsica.

3.- L’aprofitament mitjà del sector és 1,00.

L’àmbit se subjecta a l’obligació de cedir el 10%

Art.137.- Condicions d’urbanització
El Pla Parcial regularà la forma i els materials

d’aprofitament de l’àmbit, segons allò establert a
l’article 43.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme
(DL1/2010)

de les tanques, per tal d’integrar-les i
homogeneitzar-les amb les característiques

Art.137.-

Fitxa

normativa

de la urbanització.

SURd01 – Industrial SEAT

del

sector

S’adjunta a la present regulació, la fitxa
normativa del sector.
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2. FITXES NORMATIVES DELS ÀMBITS DE GESTIÓ PROVINENTS DE LA PRESENT MODIFICACIÓ
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2.1. Fitxa Normativa del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 01 – Centre Tècnic
Objectiu:
Finalitzar els tràmits necessaris per tal que els terrenys on s’ubica actualment el Centre Tècnic SEAT,
aconsegueixin la consideració de solar.
Cessió i finalització de la urbanització dels sòls de cessió per sistemes locals (qualificats com a A3 – xarxa
viària local bàsica i com a C – Parcs i Jardins.
Cessió de les reserves de sòl pel pas d’infraestructures de caire supramunicipal (qualificats com a A2 – xarxa
viària general i com a E – ferroviari).
Protecció del parc de Can Cases i manteniment del seu caràcter territorial.
Règim del sòl:

Sòl Urbà no consolidat

Sistema d’actuació:

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica

Dades bàsiques:

Condicions:
Aquest àmbit se subjecta a l’obligació de cedir el 10% d’aprofitament de l’àmbit, segons allò establert a
l’article 43.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme (DL1/2010).
Caldrà garantir la correcta urbanització dels vials i espais lliures de cessió. A aquests efectes, caldrà
minimitzar l’actuació sobre els terrenys on s’ubica el parc de Can Cases, qualificats com a sistema de parcs i
jardins.
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2.2. Fitxa Normativa del Sector de Sòl Urbanitzable SURd 01 – Ampliació SEAT
Objectiu:
Assegurar la possibilitat d’ampliació de l’activitat econòmica als voltants de les instal·lacions de SEAT,
mantenint els criteris definits per l’antic Pla Parcial SEAT, del 1974.
Protecció del parc de Can Cases i manteniment del seu caràcter territorial.
En la mesura del possible, protecció dels espais naturals vinculats amb el Torrent de Can Noguera.
Règim del sòl:

Sòl Urbanitzable Delimitat

Sistema d’actuació:

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica

Dades bàsiques:

Condicions:
Aquest àmbit se subjecta a l’obligació de cedir el 10% d’aprofitament de l’àmbit, segons allò establert a
l’article 43.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme (DL1/2010) i atès allò definit a l’apartat 6.4 de la memòria
justificativa de la present modificació.
Les reserves d’espais lliures caldrà ubicar-les a l’àrea on es situa el bosc i el parc de Can Cases. La resta
d’aquestes reserves caldrà situar-les al Torrent de Can Noguera, i a l’àrea de contacte amb el Torrent,
preservant al màxim els seus valors naturals.
Condicions del projecte d’urbanització:
Caldrà evitar al màxim la necessitat d’aportació o exportació de terres en el procés urbanitzador.
En el sistema d’espais lliures i en el sistema viari es plantaran espècies que per les seves característiques
ofereixin recursos tròfics i permetin l’establiment d’estructures de vegetació complexes per tal d’afavorir la
presència de fauna.
Caldrà garantir la utilització d’espècies vegetals autòctones.
Es prohibeix la utilització d’espècies invasores, en els termes definits pel Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, o legislació que el
modifiqui.
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