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1. INTRODUCCIÓ

1.

INTRODUCCIÓ

1.1

OBJECTE I CONTEXT DE L’INFORME AMBIENTAL

El present document constitueix el Document Inicial Estratègic del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Sentmenat.
Aquest document i la tramitació prevista pel mateix s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent en
matèria d’avaluació ambiental del planejament urbanístic: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme i Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

1.2

PRESENTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

Nom

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SENTMENAT

Any

2017

Promotor

Ajuntament de Sentmenat

Equip redactor

Ignasi Grau Roca. Enginyer agrònom

Situació

Vallès Occidental

Objectius

L’objecte del present Informe de Sostenibilitat Ambiental és el desenvolupament
dels aspectes ambientals en relació a la formulació del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal de Sentmenat, que s’inicia de forma completa amb el present document.

Marc Normatiu:

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.
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.

Plans i programes relacionats:

Pla territorial general de Catalunya.
Pla territorial parcial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona.
Pla General d’Ordenació Urbana de Sentmenat.
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2.

DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SENTMENAT

2.1

DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL MEDI

En aquest apartat es mostren quins són els aspectes més rellevants des del punt de vista ambiental en del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal del POUM de Sentmenat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ÀMBIT
CONTEXT TERRITORIAL
El terme de Sentmenat, comprèn una superfície de 28,80 km2. Es troba situat als contraforts de la Serralada
Pre-litoral, concretament sota el turó del Montmajor a la capçalera de la Riera de Sentmenat a la comarca
del Vallès Occidental. El terme municipal limita amb els municipis de Castellar del Vallès (W), Sant Llorenç
Savall (NW), Sabadell (SW), Polinyà (S), Palau-solità i Plegamans (SE) i Caldes de Montbui (NE), aquest últim
pertanyent a la comarca del Vallès Oriental.

Context territorial de Sentmenat

Orogràficament el terme municipal és accidentat, sobretot per la seva vessant nord i nord-oest, on hi domina
la Serra Cavallera, la Serra del Calvari, la Serra de Can Fruitós (altrament dita de la Sagrera), el turó de la
Torre Roja (on hi ha enclavada una torre circular de defensa d’origen alt medieval), i la Serra de Puig Rodó,
el puig de la Creu (664 ms.n.m.), coronada amb l’església del mateix nom. A l’oest té la Serra de Can Palau,
coberta de frondosos boscos de pins. A la franja nord del municipi hi ha les carenes que comuniquen Sant
Llorenç del Munt i els Cingles de Bertí, amb presència de nombrosos accidents geogràfics, Salt de Montllor i
Salt de Guanta als contraforts del Pic del Vent (el Farell) de 815,6 ms.nm. A la part central i sud del municipi
hi ha les zones planes cobertes de camps de cultiu, i per on discorren les principals vies de comunicació del
municipi (C-1415a, C-1413A i B142).
SOCIOECONOMIA
L’estudi sòcio- econòmic s’estructura en dos grans apartats:
•

Població

•

Activitats

L’àrea en estudi queda definida pel municipi de Sentmenat.

INDICADORS
Nom de l’entitat

Sentmenat

Superfície (km2)
Densitat (habitants

28,8
2016/km2)

Nombre Entitats població
Altitud (metres)

302,1
4
207,0

Coordenades UTM (m) UTMx

427.890,1

Coordenades UTM (m) UTMy

4.606.836,7

Totes les dades han estat facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, tant per consulta directe o via
Internet: www.idescat.es.
POBLACIÓ
L’estudi de la població inclou quatre apartats:

Infraestructures principals a Sentmenat

•

Tendència demogràfica

•

Estructura

•

Migracions

•

Distribució

Tendència demogràfica
Es realitza un estudi de la tendència demogràfica de l’àmbit de Sentmenat, on s’analitza:
•

L’evolució del creixement net en el període 2.001-2.011.

•

Tipus de creixement mig en el citat període.

Tan Sentmenat com tota la comarca del Vallès Occidental presenten un creixement total de més del 35,5%
durant el període 2.001 – 2.011. Aquesta tendència a l’alça es deu, en bona part, a un moviment migratori
que es situa al 29,5% (taxa per 1.000 habitants). ). A partir del 2.013 canvien les tendències demogràfiques i
en els dos anys següents el creixement s’atura. Posteriorment, l’any 2.016 hi ha una nova recuperació del
creixement.
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CREIXEMENT PER 1.000 HABITANTS (2.001-2.011)
Municipi

Total (2.011)

Total (%)

Natural (%)

Migratori (%)

Sentmenat

2.560

35,5

6,0

29,5

Vallès
Occidental

158.088

19,4

6,2

13,21

De l’anterior taula es dedueix que el creixement es degut bàsicament a migracions, i en ambdós casos per
sobre del creixement mig de Catalunya, que es situa en 0,139% (13,9 por 1.000 habitants).
En el mateix sentit s’ha de dir que les xifres es refereixen a població estable. La població de temporada
lligada al turisme, pot fer que en els mesos d’estiu es multipliqui la població.
Estructura de la població
S’analitza l’estructura a partir de les piràmides de població agrupant els habitants per classes d’edat de 5
anys en el municipi de Sentmenat. Les dades es defineixen al 2.015.
Conté els trets comuns al conjunt del territori català, com l’envelliment de la població representat per una
piràmide amb base estreta, i un eixamplament a les classes d’edat entre 30 i 40 anys per l’explosió de la
natalitat en la dècada dels 60, i sobretot a les classes de 15 a 30 anys, per la migració dels últims anys.
A més, però, tan Sentmenat com la comarca del Vallès Occidental presenten una gran proporció de població
entre els 0 i els 15 anys, possiblement degut a l’augment d’immigració dels últims anys pel desplaçament que
fa una part de la població de grans ciutats a pobles o comarques perifèriques com Castellar del Vallès.
ACTIVITATS
Els sectors d’activitat presenten la següent distribució:

POBLACIÓ PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT % (2.008-2.016)
Sentmenat

Agricultura

Ind/Energia

Construcció

Serveis

Total

2.008

0,4

58,7

14,2

26,7

3.515

2.016

0,7

63,9

8,1

27,3

3.422

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

El pes econòmic més significatiu del municipi està representat pel sector de la indústria (63,9%), tot i que el
sector serveis es situa en segon terme amb un 27,3%. El sector tèxtil, dominant durant gran part de la segona
meitat del segle XX, sofrí un fort retrocés a final del segle. Modernament, la indústria s’ha diversificat força
i no es pot parlar d’una especialització clara en cap sector. Destaca els polígons industrials de Can Roure,
Can Clapers i Mas d’en Cisa; situats en els sectors S i SE del terme, on hi ha instal·lades empreses
metal·lúrgiques, indústries complementàries de l’automòbil, alimentàries, electròniques, químiques, etc.
Aquesta indústria en expansió, s’ha traduït en un creixement important del seu casc, més encara, amb la
recent proliferació d’urbanitzacions de segona residència. L’agricultura presenta un pes molt petit i els últims
anys ha anat disminuint. Destaquen els conreus ordi, blat i civada.
Evolució de les cobertes des de l’any 1.956 fins el 2.017

OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL
USOS DEL SÒL ANY 1.956 I ACTUALITAT
Les cobertes de Sentmenat han evolucionat d’una forma semblant a les d’altres indrets del Vallès Occidental.
Els camps de conreu han sofert un forta davallada arreu del municipi, afavorint les superfícies improductives
(vials, aparcaments, zones industrials i zones residencials) així com la superfície forestal.
COBERTES ACTUALS
La coberta principal del municipi de Sentmenat és de boscos de coníferes (45,2 %), que juntament amb els
conreus de tipus herbaci (22,1 %) ocupen un 67,3 % de la superfície del municipi. Les formacions de matollar
tenen una superfície del 6,4% i les zones urbanes i industrials, de forma conjunta cobreixen una superfície
del 9%.
USOS DEL SÒL
Coberta
Aigües continentals

0,1

Boscos caducifolis

0,1

Boscos de coníferes

Mapa de cobertes actuals en el municipi de Sentmenat

45,2

Boscos d’escleròfil·les

5,0

Conreus arboris

4,6

Conreus herbacis
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Superfície (%)

22,1

Matollar

6,4

Plantacions de ribera

0,3

Prats i herbassars

2,2

Roquissars i tarteres

0,0

Vegetació de ribera

1,5

Vials i aparcaments

0,7

4

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL POUM

USOS DEL SÒL
Coberta

Superfície (%)

Vinyes

0,1

Zona en obres

0,5

Zones industrials

3,0

Zones nues

1,1

Zones urbanes

6,0

Zones verdes

0,9

Mapa de cobertes actuals en el municipi de Sentmenat

ESTRUCTURA TERRITORIAL
L’estructura territorial del municipi de Sentmenat és caracteritza pel domini de la coberta forestal (62,0%)
per sobre les altres, destacant que la superfície urbana ocupa un 11,1% del municipi i la superfície agrícola
(26,9%) és la que té una menor proporció, juntament amb la superfície d’aigües continentals (0,1%).

ESTRUCTURA TERRITORIAL
Coberta

Superfície (ha)

Agrícola

26,9

Aigües continentals

0,1

Forestal

62,0

Urbà

11,1

USOS TRADICIONALS. AGRICULTURA I BOSCOS
La distribució dels usos del sòl en superfície segueix l’ordre detallat, que comporta també la següent
distribució espacial:
CONREUS: 26,9%

TERRENYS FORESTALS: 62,0%

IMPRODUCTIU: 11,0%

Estructura territorial

•

Ús forestal, coincident amb les serralades de Pinós al nord, que connecta la serra de Sant Llorenç del
Munt amb el massís del Pic del Vent (el Farell), juntament amb les masses forestals situades al sud-oest
del municipi als contraforts i la Serra de Can Palau.

•

La plana situada a la part central i sud-est del municipi, on discorren la Riera de Sentmenat, Torrent
d’en Baell i Torrent de can Turull és on dominen els camps de cultius de cereals (Plans de Can Bissoli,
Plans de Can Pujol i Plans de Can Sorts).

PIC DEL VENT
SERRA DE PINÓS

Agricultura
MUNTANYA DE
CAN FRUITÓS

RIERA DE SENTMENAT

RIERA DE
SENTMENAT
PLA DE
CAN BISSOLI
PLA DE
CAN PUJOL
TORRENT D’EN
BAELL

EL FARELL

SERRA DE
CAN PALAU

Es tracten sota dos aspectes, per tal de definir la distribució espacial, dispersió, i superfícies mitjanes de les
explotacions.
•

Parcel·lació

•

Dimensions segons superfície total

Les dades es presenten en nombre d'explotacions en cada classe, per tal de caracteritzar la seva estructura i
unitats.
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILITZADA (SAU). 2.009

PLANS DE CAN BISSOLI

Concepte

Usos tradicionals. Agricultura i boscos

Terres llaurades
Pastures permanents
Total

Sentmenat

Vallès Occidental

584

4.981

14

1.113

597

6.094

La distribució sobre el terreny de les parcel·les és de forma radial a partir del nucli de Sentmenat, situantse a la plana entre els torrents d’en Baell i la Riera de Sentmenat, variant la seva superfície en funció de:
•

Proximitat al nucli

•

Diferències entre secà i regadiu

•

El relleu

La dimensió de les explotacions està lligada al tipus d’aprofitament. Majors extensions per explotació
corresponen a aprofitaments més intensius o bosc, i menors extensions a conreus més intensius.
NUCLI TRADICIONAL

ILLES OBERTES

Aprofitaments
Les terres llaurades en el municipi mostra que els cultius herbacis són els que predominen en el municipi. Les
dades es presenten en superfície (ha) en cada classe d’aprofitament:

TERRES LLAURADES PER TIPUS DE CONREU. 2.009
Concepte

ZONES URBANES DE BAIXA DENSITAT

ZONES INDUSTRIALS

Tipologia de zones urbanitzades en el municipi de Sentmenat
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Sentmenat

Vallès Occidental

Herbacis

548

4.511

Fruiters

11

194

Olivera

23

209
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TERRES LLAURADES PER TIPUS DE CONREU. 2.009
Concepte

Sentmenat

Vallès Occidental

Vinya

1

30

Altres

0

7

Total

584

4.981

Zones urbanitzades
Es distingeixen quatre tipus de zones urbanitzades: el nucli tradicional, els nous eixamples (illes obertes),
zones urbanes de baixa densitat i zones industrials. Com a zones urbanitzades consolidades tradicionals hi ha
el nucli urbà de Sentmenat. El creixement natural d’aquest és cap al nord i en menor proporció cap al sud,
formant petits eixamples del municipi tradicional (Can Vinyals). Cap a l’est el nucli es troba interceptat per
les zones industrials del municipi (Polígon industrial de Can Clapers) i cap al sud hi ha camps de conreu.
Activitats extractives i àrees degradades
En el municipi de Sentmenat no hi ha activitats extractives en explotació (segons base de dades excata del
Departament de Territori i Sostenibilitat). Únicament hi ha una activitat extractiva restaurada que
antigament era utilitzada com a abocador de terres i runes (Can Costet). Actualment es troba cobert d’un
bosc de coníferes.
PATRONS DE MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ DE TREBALL EN EL MUNICIPI DE SENTMENAT EN RELACIÓ ALS
ALTRES MUNICIPIS
El municipi de Sentmenat té una oferta de treball superior al nombre de residents ocupats en el municipi.
Aquesta característica ocupacional es manté en altres poblacions similars del Vallès Occidental properes com
Santa Perpètua de la Mogoda i Palau Solità i Plegamans. Castellar del Vallès, que limita per la seva franja
oest amb Sentmenat, sí que té un patró diferent, donat que el nombre de residents ocupats és superior a
l’oferta de treball que hi ha en el municipi.
Sentmenat però, té un dels % d’ocupació amb residents més elevat (78%), probablement degut al teixit
industrial que hi ha en e municipi. Les altres poblacions, com Santa Perpètua i Palau Solità i Plegamans tenen
un comportament de ciutat dormitori, ja que tenen valors inferiors. Aquest patró provoca que els residents
de Santa Perpètua i Palau Solità i Plegamans s’hagin de desplaçar per raons de treball.

CAN COSTET

MOBILITAT OBLIGADA PER RAO DE TREBALL
Concepte

Castellar

Palau

Sta. Perpètua

Sentmenat

3669

2135

3428

1.396

Privat

63%

67%

57%

52%

Públic

4%

3%

5%

1%

Altres

34%

31%

38%

47%

3.309

6.985

11.941

1.984

38

42

30

34

126.792

290.379

356.241

67.696

Privat

89%

84%

80%

92%

Públic

11%

14%

17%

8%

Altres

0%

2%

2%

0%

4.450

3.127

5.516

1.232

42

42

30

34

186.545

131.671

163.049

41.868

Privat

86%

88%

78%

89%

Públic

13%

11%

19%

10%

Altres

2%

1%

2%

1%

TREBALLS DINS

6.978

9.120

15.369

3.380

TREBALLS FORA

4.450

3.127

5.516

1.232

% TREBALLS PER A DINS

116%

58%

58%

78%

RESIDENTS OCUPATS DINS

PLANTA

ANTIC FRONT DE L’ABOCADOR

Localització de l’activitat extractiva restaurada de Can Costet

NO RESIDENTS OCUPATS DINS
km/ dia desplaçament
Total desplaçaments km

RESIDENTS OCUPATS FORA
km/ dia desplaçament
Total desplaçaments km
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DESPLAÇAMENTS AL LLOC DE TREBALL (km)

SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA

residents

Residents ocupats
dins municipi

no residents

Oferta de treball
0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Mobilitat obligada al municipi de Santa Perpètua de la Mogoda

DESPLAÇAMENTS AL LLOC DE TREBALL (km)

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

residents

Residents ocupats
dins municipi

no residents

Oferta de treball
0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Mobilitat obligada al municipi de Palau Solità i Plegamans

DESPLAÇAMENTS AL LLOC DE TREBALL (km)

CASTELLAR DEL VALLÈS

residents

Residents ocupats
dins municipi

no residents

Oferta de treball
0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Mobilitat obligada al municipi de Castellar del Vallès

PALEOZOIC, CARBONÍFER, FIL·LITES I CORNUBIANITES

DESPLAÇAMENTS AL LLOC DE TREBALL (km)

SENTMENAT

PALEOZOIC, CARBONÍFER, PISSARRES
PALEOZOIC, CARBONÍFER, GRANODIORITES
CENOZOIC, NEOGEN (ARGONIÀ), ARGILES

residents

CENOZOIC, NEOGEN (SERRAVAL·LIÀ), ARGILES
CENOZOIC, NEOGEN, CONGLOMERATS
CENOZOIC, NEOGEN, CONGLOMERATS AMB MATRIU SORRENCA
CENOZOIC, PALEOGEN, ARGILES
CENOZOIC, PALEOGEN, CONGLOMERATS

Residents ocupats
dins municipi

CENOZOIC, QUATERNARI, SEDIMENTS RECENTS
CENOZOIC, QUATERNARI, PEU DE MONT

no residents

Oferta de treball

CENOZOIC, QUATERNARI, DIPÒSIT LLIT RIERES
CENOZOIC, QUATERNARI, DIPÒSIT LLIT PLANA

0

CENOZOIC, QUATERNARI, (HOLOCÈ), GRAVES

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Mobilitat obligada al municipi de Sentmenat

CENOZOIC, QUATERNARI, (PLISTOCÈ), GRAVES
CENOZOIC, QUATERNARI, LLIMS
CENOZOIC, QUATERNARI, ARGILES
MESOZOIC, TRIÀSSIC INFERIOR, ARGILES
MESOZOIC, TRIÀSSIC INFERIOR, GRESOS
MESOZOIC, TRIÀSSIC MITJÀ, CALCÀRIES
MESOZOIC, TRIÀSSIC, GRESOS
MESOZOIC, TRIÀSSIC DOLOMIES

Geologia del municipi de Sentmenat

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
El municipi de Sentmenat es troba en la frontera de l’anomenada Depressió Central Catalana i la plana del
Vallès. A la zona més muntanyosa trobem afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià, els qual
s´hauran fet palesos a diferents indrets del municipi per on hi ha un aflorament dels esquistos de l´Ordovicià.
Constituïda en la seva major part per materials de l’era terciària i quaternària. En canvi, a la zona adjunta
son els materials carbonatats del Muschelkalk els que caracteritzen l’indret que reposen sobre les planes
al·luvials del sud del municipi.
GEOLOGIA
Sentmenat, i la comarca del Vallès Occidental, se situen dins la fossa tectònica del Vallès-Penedès, a la part
nord d’aquesta depressió.
Aquesta fossa tectònica, també anomenada Depressió Prelitoral, separa les serralades Litoral i Prelitoral que
formen part de la Cadena Costanera Catalana.
La Depressió del Vallès-Penedès es va formar a principis del Miocè, quan es va produir un enfonsament dels
materials paleozoics i mesozoics de l’antic Massís Catalano-Balear, els quals van formar el sòcol que reomple
la depressió.
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El Massís de Sant Llorenç del Munt forma part de la Serralada Prelitoral tot i que el seu origen es deu a
l’orogènia alpina en aquest punt de contacte entre la depressió de l’Ebre i les serralades costaneres.
La primera etapa de l’orogènia alpina, durant el Paleogen, fou de caràcter compressiu, formant-se els
extensos mantells d’encavalcament de Castellar – les Preditxes – la Pineda. En una segona etapa, iniciada
durant el Neogen i encara actuant, el caràcter fou distensiu i és quan es formà la fossa del Vallès-Penedès i
la individualització de la Serralada Prelitoral.
Litologia
Al municipi de Sentmenat es poden trobar materials de molt diverses edats. Així hi ha roques plutòniques,
concretament granits, també hi ha pissarres i llicorelles de l’era Paleozoica, triàsic de l’era Mesozoica amb
arenites i pelites roges, calcàries i dolomies, de l’Eocè es troben gresos, lutites i els conglomerats;
conglomerats també i sorres del Miocè, i finalment els dipòsits al·luvials del Quaternari. Les discontinuïtats
geològiques, especialment en entre gresos i calcàries, generen salts d’aigua, com el de Monllor i Guanta. És
significativa d’activitat càrstica en el municipi, per la presència d’avencs i coves (avenc del Castellet, la font
falsa de Guanta i coves del Compte).
Hi ha la unitat NMag, d’argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades.
Espais d’interès geològic
En el municipi de Sentmenat no hi ha espais d’interès geològic. L’àrea més propera és la geozona de Sant
Llorenç i l’Obac (codi 223), un dels millors exemples del món de dipòsits en conglomerats conjuntament
amb Montserrat. Al sud de la geozona hi ha una línia de falla, orientada de sud-oest a nord-est, en què sobre
els materials sedimentaris de la plana, hi afloren materials metamòrfics i plutònics.
Elements d’especial interès
No es troba ni cap punt (geòtop) ni espai (geozona) d’interès geològic de l’inventari realitzat a Catalunya
l’any 2002. Les geozones més properes es situen a la Successió miocènica de de les Fonts de Terrassa –
Montagut i Sant Llorenç del Munt.

3

FONS DE VALL FLUVIAL

El terme municipal de Sentmenat disposa d’una gran diversitat de formes del relleu, a causa de la seva
localització a la part central de la Depressió Pre-litoral catalana, solcada per rieres i torrents (riera de
Sentmenat, Torrent de can Fruitós, Torrent de Can Motllor, Torrent de Cosidor,...) que davallen de la
Serralada Pre-litoral (Serra de Pinós, Serra del massís de Sant Llorenç del Munt i del Farell) fins a la plana.
Les unitats geomorfològiques més característiques són:

FONS DE VALL FLUVIAL

ÀREES PLANERES AMB
PREDOMINI DE TURONS

VESSANTS AMB
PENDENT SUAU

ÀREES AMB PENDENT
MIG AMB EXCAVACIÓ
FLUVIAL

PLANES
SOMITALS

ESGLAONS
LOCALS

VESSANTS AMB
PENDENT ELEVAT

CARENES AMB
MICRORELLEU
ESGLAONAT

GEOMORFOLOGIA

1

4
2

•

Vessants amb pendent elevat i microrelleu esglaonat

•

Vessants amb pendent suau

•

Planes somitals degradades amb microrelleu esglaonat

•

Esglaons locals

•

Planes no somitals degradades amb microrelleu esglaonat (monoclinal)

•

Carenes amb microrelleu esglaonat

•

Àrees planeres amb predomini de turons arrodonits amb pendent mig i suau

•

Vessants de pendent mig per sobreexcavació fluvial

•

Fons de vall fluvial

EDAFOLOGIA
1

2

Geomorfologia del municipi de Sentmenat

3

4

Seguint els criteris de classificació de sòls de la Soil Taxonomy de la USDA (Departament d’Agricultura dels
EUA, 1987), els sòls dominants a Sentmenat, són els entisòls. Bàsicament psamments, a causa dels forts
pendents, i amb una estructura gruixuda, també alguns haploxeralfs, palexeralf en cultius de vinya
abandonats, etc.
Hi ha hagut una pèrdua important de sòls d’interès agrícola per la transformació de les parts més planes,
actualment en bona part ocupada per sòl urbà, industrial i residencial.
D’aquests sòls recents se’n troben dos subordres diferents:
•

Xerofluents
Es troben en planes o relleus suaus, on la posició geomorfològica permet el dipòsit d’aportacions
freqüents de materials al·luvials que enterren els materials preexistents en fase d’edafització.
La seva superfície total no és gran al municipi, però les seves característiques topogràfiques, físiques i
químiques favorables al creixement de plantes els confereixen gran importància agrícola i econòmica
Aquests sòls es troben associats a la riera de Vallserena principalment. El subgrup majoritari, dins
d’aquests tipus de sòls, el conformen el Typics Xerofluvents.

•

Xerorthents
Són els entisòls que es troben en vessants de pendent accentuat, de manera que s’afavoreix l’erosió i el
rejoveniment continuat del perfil per pèrdua de materials. Es localitzen principalment a les zones
culminants de pendent més acusada del massís del Corredor i faldes del Montseny.
Dins d’aquest ordre també s’inclouen els sòls artificials produïts per l’home, els xerarents, com a
conseqüència del rebliment d’antigues activitats extractives o abocadors.
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CICLE DE L’AIGUA
AIGÜES SUPERFICIALS
L’àmbit d’estudi, en el marc de la Divisió territorial hidràulica de Catalunya, es troba a les Conques interiors,
Conques del Centre. Concretament dins la conca de la riera de Caldes, afluent riu Besòs. Els torrents principals
que abasteixen la Riera de Caldes en el municipi de Sentmenat són:
•

Torrent d’en Baell

•

Riera de Sentmenat

•

Torrent del Cosidor

Hi ha altres torrents tributaris de la riera de Sentmenat de caràcter torrencial i estacionals que davallen de
la Serralada Prelitoral (els torrents de Can Castellet de la Riba, Can Mas, Can Costet del Doctor, del Sot del
Sastre, i de Ca n'Oriac; el torrent d’en Baell, que es nodreix del torrent de Can Fruitós, del Bosc Mal, del
Corró, del Sot de la Bardissa, de Sant Miquel de l’Arn, de Can Turull, de Can Capella i del Doctor).
Document IMPRESS
Les pressions, els impactes i els riscos identificats en els cursos superficials de l'àmbit del planejament,
d'acord amb la diagnosi i l'avaluació realitzada en el document IMPRESS, de compliment dels objectius de la
Directiva Marc de l'aigua a Catalunya, redactat per l’Agència Catalana de l'Aigua, es sintetitzen a la següent
taula:
ESTAT ECOLÒGIC DE LA CAPÇALERA DE LA RIERA DE SENTMENAT FINS A SENTMENAT (INFORME 2.012)
Estat ecològic
Molt bo
Hidrologia superficial del municipi de Sentmenat

Estat químic

Qualitat biològica

Qualitat fisicoquímica

Estat general

Bo

Molt bona

Bona

Bo

Font: http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/cercarDiagnostics.do

En aquest tram de la riera de Sentmenat l’informe de l’any 2.012 (que recull les dades de seguiment entre
els anys 2.007 i 2.012) de l’Agència Catalana de l’Aigua s’indica que l’estat de la massa d’aigua general és
bo, donat que l’estat ecològic i biològic es puntua com a molt bo, i l’estat químic i a qualitat fisicoquímica
són bones.
Estat ecològic
L’informe que reflecteix l’estat ecològic de la Capçalera de la riera de Sentmenat fins a Sentmenat reflecteix
que es troba en un bon estat.
QUALITAT FISICOQUÍMICA
Element de qualitat

Valor mig

Diagnòstic

1,1-Tricloroetà (µg/L)

0,2

Bo

Amoni (mg NH4/L)

0,1

Bo

Arsènic (µg/L)

1,3

Bo

23,4

Dolent

Toluè (µg/L)

1,0

Bo

TOC (mg/L)

2,2

Bo

Zinc (µg/L)

Font: Informe IMPRESS de l’any 2.012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

La qualitat biològica de la Capçalera de la riera de Sentmenat indica que la qualitat biològica és molt bona.

QUALITAT BIOLÒGICA
Element de qualitat

Indicador

Valor mig

Diagnòstic

Peixos

IBICAT

-

Dades parcials

Macroinvertebrats

IBMWP

150

Molt bo

IPS

19,1

Molt bo

Macroinvertebrats

IBMWP

150

Molt bo

Peixos

IBICAT

-

Dades parcials

Fitobentos

Font: Informe IMPRESS de l’any 2.012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

ESTAT QUÍMIC

Pla d’espais Fluvials conca del riu Besòs àmbit Capçaleres de la Riera de Sentmenat
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Element de qualitat

Valor mig

Diagnòstic

1,2-Dicloroetà (µg/L)

No detectat

Bo

4,4'-DDT (ng/L)

No detectat

Bo

Alaclor (ng/L)

No detectat

Bo

Antracè (ng/L)

No detectat

Bo

Atrazina (ng/L)

No detectat

Bo

Benzo(a)pirè (ng/L)

No detectat

Bo

Benzè (µg/L)

No detectat

Bo

Cadmi (µg/L)

No detectat

Bo

9
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ESTAT QUÍMIC
Element de qualitat

Valor mig

Diagnòstic

Trifluralina (ng/L)

No detectat

Bo

Triclorometà (µg/L)

No detectat

Bo

Tricloroetilè (µg/L)

No detectat

Bo

Tetraclorur de Carboni (µg/L)

No detectat

Bo

Tetracloroetilè (µg/L)

No detectat

Bo

Tert-Octilfenol (ng/L)

No detectat

Bo

Suma de triclorobenzens (µg/L)

No detectat

Bo

Suma de PAH2 (ng/L)

No detectat

Bo

No detectat

Bo

Clorpirifòs (ng/L)

No detectat

Bo

Diclorometà (µg/L)

No detectat

Bo

Fluorantè (ng/L)

No detectat

Bo

Hexaclorobenzè (ng/L)

No detectat

Bo

Hexaclorobutadiè (µg/L)

No detectat

Bo

Mercuri (µg/L)

No detectat

Bo

Naftalè (µg/L)

No detectat

Bo

Clorfenvinfòs
(ng/L)

(suma

d'isòmers)

Font: Informe IMPRESS de l’any 2.012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

Zonificació de l’espai fluvial
L'Agència defineix l'espai fluvial com la zona ocupada per la llera pública (el riu) i els terrenys de titularitat
privada o pública que l'envolten i que integren el corredor biològic associat al riu, la vegetació de ribera i la
zona inundable. Per tant, és un concepte ampli, que té en compte no només el funcionament a nivell de
desguàs dels cursos, si no també aquelles funcions que realitza com ecosistema i corredor biològic.
L’espai fluvial en el seu conjunt, i especialment dins les zones inundables, ha de ser considerat un àmbit
territorial singular i diferenciat, que concentra una excepcional riquesa, acull funcions ecològiques de
transcendència territorial i urbanística insubstituïbles per a l’equilibri ambiental del territori i, al mateix
temps, susceptible de patir danys en persones o béns en episodis d’avingudes.
AIGÜES SUBTERRÀNIES
Segons dades de l’informe de de l’any 2.012 (seguiment entre els anys 2.007 i 2.012) de l’ACA s’indica que
l’estat general de les aigües subterrànies dels Al·luvials del Vallès (Codi núm. 16) és dolent.
El municipi conté diverses fonts i surgències (Font del Bou, d’en Gurri, del Xec, Nueretes, Can Roure, de la
Fagina) juntament amb nombroses estructures de regulació (pantà de Can Vinyals).
El principal problema que afecta a l'estat químic de la massa d'aigua és la contaminació d'origen industrial,
el percloroetilè és un dels paràmetres causants del mal estat de la massa. També es detecta una afecció
difusa per nitrats d'origen agrari.

ESTAT QUÍMIC
Element de qualitat

Percentatge massa d’aigua
en bon estat

Diagnòstic

Amoni (%)

92,86

Bo

Arsènci (%)

90,34

Bo

No aplica

Dades parcials

100

Bo

-

Bo

82

Bo

-

Bo

Sulfat (%)

100

Bo

Plom (%)

100

Bo

Plaguicides compost

-

Bo

Percloroetilè

-

Dolent

Bor (%)
Cadmi (%)
Cloroetilè (%)
Clorur (%)
Suma plaguicides

Estat de les masses d’aigua subterrànies i zones declarades vulnerables

Nitrit (%)

No aplica

Dades parcials

als nitrats i aqüífers protegits

Nitrat (%)

53,8

Dolent

Crom (%)

No aplica

Dades parcials

98,33

Bo

82

Bo

-

Bo

100

Bo

No aplica

Dades parcials

Arsènic

90,34

Bo

Amoni (%)

92,86

Bo

Font: http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/cercarDiagnostics.doc

Conductivitat (%)
Clorur (%)
Cloroetilè (%)
Cadmi (%)
Bor
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35

MOGENT

RIPOLL

CONGOST

40

TENES

45
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ESTAT QUÍMIC

RIERA DE CALDES

50

RIU BESÒS

RIERA SECA

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

Element de qualitat

Percentatge massa d’aigua
en bon estat

Font: Informe IMPRESS de l’any 2.012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

30

ESTAT QUANTITATIU

25
20

Indicador

15

Evolució dels nivells piezomètrics

10

Incompliment clorurs

5

Valor

Diagnòstic

Tendència estable

Bo

-

Dades parcials

Índex d’explotació

0

2%

6%

17%

10%

19%

20%

90
80
70

BAIX BESÒS I
PLA DE BARCELONA

AL·LUVIALS DEL VALLÈS

PRE-LITORAL
CASTELLAR-GARRIGA-CENTELLES

VANTALL AL·LUVIAL
DE TERRASSA

100

0,45

26%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua.

La massa d’aigua subterrània es troba declarada vulnerable als nitrats segons el Decret 476/2.004, de 28 de
desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents
de fonts agràries.
Pressions significatives sobre l’estat químic
Dejeccions ramaderes
Els volums de N procedents de dejeccions ramaderes que s’apliquen sobre aquesta massa d’aigua exerceixen
una pressió alta, sobretot als municipis de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana,
Sentmenat, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Montcada i Reixac i Sant Antoni de
Vilamajor, que presenten els següents valors:

60

DEJECCIONS RAMADERERES MASSA D’AIGUA AL·LUVIALS DEL VALLÈS (CODI NÚM. 16)

50

Població

40

Bigues i Riells

30

Caldes de Montbui

20
10
0

3,5 hm3/any

2,6 hm3/any

45 hm3/any

52,3 hm3/any

4

RIU BESÒS

RIU RIPOLL

RIERA SECA

RIERA DE CALDES

TENES

MOGENT

4,5

CONGOST

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua.

5

Diagnòstic

Kg N/a aviram

Kg N/a porcí

Kg N/a boví

Kg N/a total

Kg N/ha/a total

0

0

971

6.025

821

8.533

9.894

6.796

26.746

267

Santa Eulàlia de Ronçana

0

323

83943

10.286

440

Sentmenat

0

1.913

0

2.982

529

Canovelles

0

17

971

1.762

248

2.000

1.046

26.010

33.326

241

Llinars del Vallès

0

85

11.753

13.270

312

Montcada i Reixac

9.000

0

204

9.591

252

0

340

14.921

15.982

319

Les Franqueses del Vallès

Sant Antoni de Vilamajor

Font: http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/fitxes_masses_aigua_subterrania/mas_16_def.pdf

Agricultura intensiva

3,5

La pressió qualitativa per activitat agrícola intensiva de regadiu sobre la massa es pot considerar moderada,
ja que tot i que hi ha molta superfície agrícola, gairebé tota és de secà, de manera que el risc d’infiltració a
la massa d’aigua de fertilitzants i fitosanitaris és reduït.

3
2,5
2

Retorns de reg i recàrrega artificial

1,5

En aquesta zona només es realitza recàrrega artificial indirecta com a conseqüència dels retorns de reg de
l’agricultura de regadiu. S’ha estimat una recàrrega de 1,62 hm³/a, això es pot considerar una pressió baixa
sobre l’estat químic.

1
0,5

CAPTACIONS SUBTERRÀNIES

0,15 hm3/any

3,45 hm3/any

0,075 hm3/any

0,24

hm3/any

0,75 hm3/any

0,95 hm3/any

3,3

hm3/any

0,45 hm3/any

2,1 hm3/any

0,05 hm3/any

0,9 hm3/any

0,2 hm3/any

0

CAPTACIONS SUPERFICIALS

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Zones urbanes i industrials
El sòl urbà i industrial d’aquesta massa d’aigua representa el 43,8 % del total de l’extensió de la mateixa i
constitueix una pressió alta sobre el estat químic de la massa d’aigua.
Infraestructures industrials
Hi ha quaranta-cinc emissaris líquids de les indústries i un oleoducte de 17,65 km en aquesta massa, s’ha
estimat una pressió alta sobre el estat químic de la massa d’aigua.
Abocaments industrials
La magnitud de les pressions per abocaments industrials sobre aquesta massa d’aigua s’ha estimat moderada.
Els contaminants són metalls, hidrocarburs i orgànics.
Sòls contaminats
Sobre aquesta massa d’aigua existeixen 3 emplaçaments amb sòls contaminats i 3 emplaçaments amb sòls
potencialment contaminats. Així mateix, s’han produït 10 episodis de contaminació, la major part d’ells
relacionats amb VOC i metalls, i en menor mida per dissolvents. Aquestes circumstàncies suposen una pressió
alta sobre l’estat químic de la massa d’aigua.
Abocaments d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs)
En la massa d’aigua 16 es localitzen deu EDAR’s, disset estacions de bombament, nou punts d’abocament de
les EDAR’s i suporta diferents col·lectors de longitud total 16.6 km. La magnitud de la pressió per abocaments
de les EDAR’s en aquesta massa s’ha estimat alta.
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Extraccions d'àrids
Es localitzen cent clots d’àrids i dues zones d’extracció d’àrids això suposa una pressió alta sobre el estat
qualitatiu i quantitatiu d’aquesta massa d’aigua.
Donada la situació del municipi (en la capçalera de la riera de Sentmenat, a les parts més elevades dels
al·luvials del Vallès) aquestes pressions i impactes es preveuen que siguin menys significatives que a les parts
baixes de la conca del riu Besòs.
RECURSOS SUPERFICIALS I SUBTERRANIS
Els recursos superficials disponibles en règim natural a la conca del Besòs són de 130 hm³/any. La subconca
de la Riera de Caldes és el quart afluent al riu Besòs en aportació d’aigua, i la subconca de la riera Seca és
la que aporta menys cabal:
Els recursos subterranis disponibles a la conca del Besòs són de 103 hm³/any i es distribueixen en quatre
masses d’aigua. La massa d’aigua número 36 (Baix Besòs i Pla de Barcelona) és la més significativa en quantitat
de recurs i extraccions, però només la part més septentrional està inclosa dins de la conca del Besòs. Els
al·luvials del Vallès on s’inclou el municipi de Sentmenat conté els recursos subterrani hídrics més elevats,
després de l’al·luvial del Pla de Barcelona.
ABASTAMENT DE LA POBLACIÓ
La població de la conca del Besòs s’abasteix de les aigües subterrànies (10,8 hm3/any) i superficials (1,7
hm3/any) i també d’aportació externa del sistema d’Aigües Ter – Llobregat (46 hm3/any). El municipi de
Sentmenat es situa a la conca de la Riera de Caldes, la qual representa la cinquena en volum de captacions
subterrànies i superficials. L’empresa subministradora d’abastament d’aigua del municipi de Sentmenat és
SOREA.
CONSUMS
El consum d’aigua de Sentmenat es troba significativament per sota de la resta de la comarca del Vallès
Occidental i Catalunya. Sentmenat es situa en 136,72 l/hab. dia, la mitjana de la comarca del Vallès
Occidental és de 253,90 l/hab. dia i la mitjana de Catalunya 208,68 l/hab. dia. Els usos de l’aigua es situa al
73,1% a través de xarxa i el 26,9% restant a través d’indústria i pous.
CONSUM D'AIGUA
Concepte

Catalunya

Vallès Occidental

Sentmenat

l/hab dia

208,68

129,30

251,80

% Domèstic Xarxa

54,30

53,85

49,59

% Industrials i pous

45,70

46,15

50,41

Font: ACA 2014

AMBIENT ATMOSFÈRIC
QUALITAT DE L’AIRE
La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les activitats que puguin
emetre contaminants, i la meteorologia, que fa dispersar aquests contaminants. La vigilància i control de la
contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme per mitjà de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA), adscrita al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya. Els principals compostos legislats per la qualitat de l'aire són:

PRINCIPALS COMPOSTOS LEGISLATS PER LA QUALITAT DE L'AIRE
Compost
Consums d’aigua i relació dels usos

Símbol

Monòxid de carboni

CO

Hidrocarburs no cremats

HCT

Òxid nitrós

NO2

Ozó

O3

Sulfur d'hidrogen

H2 S

Diòxid de sofre

SO2

Clor

Cl2

Clorur d'hidrogen

HCl

Certs metalls pesats

Zn, Mn, Ni, Fe

Partícules en suspensió

Consums d’aigua i relació dels usos

PST

Sentmenat es situa dins la zona de qualitat atmosfèrica núm. 2 Vallès – Baix Llobregat. Disposa d’una estació
que realitza el seguiment de la PM10 – Partícules en suspensió < 10µm, mitjançant un captador manual
(Font: HTTP://DTES.GENCAT.CAT/ICQA/).

S'ha realitzat una anàlisi dels últims 5 anys, de les estacions més properes sotmeses als emissors que es troben
en l’àmbit d’estudi del planejament. Les estacions valorades són les següents:
ESTACIONS DE VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT DE L'AIRE
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CARACTERÍSTIQUES de la qualitat de l’aire en l’àmbit durant l’any 2.015
Les conclusions de l’informe emès per la Direcció de Qualitat Ambiental són:
•

A la Zona de Qualitat de l'Aire 2, Vallès – Baix Llobregat, els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel
diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent.

•

Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors objectiu
establerts a la legislació.

•

Respecte l’ozó troposfèric, durant l'any 2.015 no s'ha superat el llindar d'informació horari a la població
en cap punt de mesurament i no hi ha hagut cap superació del llindar d'alerta. Tampoc s’ha produït cap
superació del valor objectiu per a la protecció de la salut humana, no del valor objectiu per a la protecció
de la vegetació.

•

En relació amb el diòxid de nitrogen, en el municipi de Sentmenat no consta que s’hagin superat el valor
límit anual. Malgrat tot, en 6 punts de mesurament dels 12 que hi ha en aquesta zona sí que s’ha superat,
fet que representa el 50% del total d’estacions. Els punts de mesurament on s'han detectat les superacions
són Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Martorell i Terrassa. Per
altra banda, no s'ha sobrepassat el nombre de superacions permeses per al valor límit horari per a la
protecció de la salut humana.

•

En relació amb els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no s'ha superat el
valor límit anual en cap punt de mesurament. Pel que fa a la quantitat d'estacions en les que s'ha
sobrepassat el nombre de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses
per la legislació han estat 2, al punt de mesurament de Mollet del Vallès i Granollers. En aquesta valoració
no s'ha quantificat la contribució d'episodis naturals.

•

Per tal de restablir els nivells de qualitat de l'aire en relació amb el diòxid de nitrogen i partícules en
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el Govern de la Generalitat ha redactat el “Pla d'actuació
per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, horitzó
2.020”, en què s'inclouen mesures que impulsen, incentiven i afavoreixen una nova visió de la mobilitat
a la vegada que es treballa conjuntament i de manera coordinada amb els agents responsables d'executar
les mesures.

NIVELLS DE CONTAMINANTS MESURATS A L’ESTACIÓ DE SENTMENAT
Punt de mesurament
Partícules en suspensió <10 micres
(PM10)

2.015

2.014

2.013

2.012

2.011

24

20

19

21

24

Unitat
valor)

(màx.

µg/m³ (màx. 40)

Font: http://www.qualitatdelaire.cat/

Solar tèrmica

0,24%

Biomassa (1)

2,58%

Residus no renovables

0,60%

Energia elèctrica

27,18%

Gas natural

20,83%

Gasos liquats del petroli

1,34%

Gasolina

5,90%

Querosè

8,83%

Gas-oil
Fuel-oil

29,97%
0,19%

Coc de petroli

2,18%

Carbó

0,16%

(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, biocombustibles i el biogàs

Segons les dades de l’estació de Sentmenat que avalua la qualitat de l’aire, no es sobrepassen els nivells límit
que regula la legislació vigent dels contaminants mesurats.
Estimació de les emissions de contaminants en base al consum d’energia de sentmenat
A partir del consum energètic per habitant a Catalunya s’ha estimat el consum del municipi de Sentmenat.
De la proporció de les diferents fonts d’energia utilitzades a Catalunya (consum final d’energia) i el parc
automobilístic de la població s’ha pogut realitzar una estimació de les emissions de contaminants dels sectors
domèstic, serveis i transport de la població.
El procediment metodològic i els càlculs s’han extret de la “Guia de càlculs d’emissions de contaminants a
l’atmosfera 2.013” de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
Consum d’energia per habitant
Catalunya es situa a nivell de consum d’energia per sobre de la resta de l’estat espanyol (2,5 Tep/habitant)
i per sota de la zona euro (3,4 Tep/habitant), amb 3,1 Tep/habitant segons dades de l’Institut Català de
l’Energia de l’any 2.014.

Consum final d’energia a Catalunya. Font Catalunya:

TEP (TONELADA EQUIVALENT DE PETROLI) PER HABITANT

Institut Català d'Energia. 2.014

CO

2.628,8 Tn

NOx

2.596,0 Tn

SOx

558,4 Tn

NMVOC*

518,8 Tn

PM10

456,7 Tn

PM2.5

447,3 Tn

NH3

40,3 Tn

NO
VOC combustió

0,3 Tn
0,2 Tn

CH4
PM combustió
NO2

Càlcul emissions de contaminants a Sentmenat. Font elaboració pròpia en
base a les dades de l’Institut Català d'Energia. 2.014

Zona

2012

2013

2014

Catalunya

3,2

3,1

3,1

Espanya

2,7

2,6

2,5

Zona euro

3,5

3,5

3,4

Unió Europea

3,3

3,3

3,2

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. 2.014

Consum final d’energia
Les dades de consum final d’energia a Catalunya de l’Institut Català de l’Energia mostren que el Gas-oil és
l’energia consumida que té una proporció més elevada (29,97%) seguida de l’energia elèctrica (27,18%) i del
Gas natural (20,83%). En menor proporció el Querosè i la Gasolina tenen unes proporcions de 8,83 i 5,90%.
Emissions de contaminants
En base a la guia del “Càlcul d’Emissions de Contaminants a l’Atmosfera. 2.013” de la Direcció de la Qualitat
Ambiental de la Generalitat de Catalunya es calcula les emissions de contaminants del municipi de Sentmenat
en base als següents sectors:
•

Sector domèstic

•

Sector terciari i comercial

•

Transport terrestre

En base al nombre d’habitants del municipi i el consum d’energia per habitant a Catalunya (dades obtingudes
a través de l’Institut Català de l‘Energia) es calculen les emissions a partir dels factors d’emissió que
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defineixen els diferents sectors que ha elabora la guia de Càlcul d’Emissions. A nivell de transport s’ha
caracteritzat el parc d’automòbils en base a les dades estadístiques que s’han obtingut de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Segons el sectors caracteritzats a la guia (domèstic, terciari i transport terrestre) s’ha pogut calcular les
emissions de contaminants a l’atmosfera:
•

El monòxid de carboni és el major compost que s’emet a l’atmosfera (2.628,8 Tn).

•

Els òxids de nitrogen són els compostos que s’alliberen a l’atmosfera, després del monòxid de carboni
amb 2.596,0 Tn.

•

Finalment els òxids de sofre (SOx), compostos orgànics volàtils (NMVOC), les partícules sòlides (PM10 i
PM2,5) i l’amoníac (NH3) que es situen en tercera posició en quant a emissió de contaminants amb (558.4,
518.4, 456.7, 447.3 i 40.3Tn).

Emissions de GEH en el planejament actual
Certificacions energètiques
Resultat de la certificació energètica en nous edificis, o en els que hi hagut transaccions per compra-venda
o lloguer, es té una bona mostra de locals o habitatges, dels quals es disposa la demanda energètica (kWh/m2
any d’energia primària) i les emissions (kg CO2/m2·any)
En total es disposa d’una mostra de fins a 377 habitatges i locals.
Aquestes dades s’han obtingut a partir del registre de certificats d’eficiència energètica dels edificis de
l’Institut català de l’Energia. D’aquestes dades es pot desprendre la categoria d’eficiència energètica dels
edificis, la proporció del nombre d’habitatges per a cada certificació i finalment es pot tenir una mostra de
les emissions de CO2. La següent taula mostra la qualificació energètica i el nombre d’habitatges per a
cadascuna de les tipologies d’habitatge, així com l’energia primària consumida i les emissions de CO2 anual:

ENERGIA PRIM ÀRIA I EM ISSIONS M ITJANES SEGONS TIPOLOGIA I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
Energia primària
Tipologia

Emissions

(kWh/m2 any)

Nombre

(kg CO2/m2 any)

Nombre

BLOC D'HABITATGES

A

0

0

0,0

0

PLURIFAM ILIAR

B

0

0

0,0

0

C

0

0

0,0

0

D

76,55

4

16,4

4

E

151,05

2

32,8

2

F

0

0

0,0

0

G

319,5

1

82,6

1

TOTAL

547,1

7

131,7

7

HABITATGES INDIVIDUAL

A

0,0

0

50,9

1

EN BLOC D'HABITATGES

B

0,0

0

9,5

1

C

61,2

10

13,2

11

D

89,4

20

20,3

28
121

E

158,5

127

31,9

F

215,3

14

49,3

22

G

279,4

42

75,7

29
213

TOTAL

803,7

213

250,8

HABITATGE

A

29,2

1

4,2

2

UNIFAM ILIAR

B

0,0

0

11,6

1

TERCIARI

Certificats d’eficiència energètica en el municipi de Sentmenat

C

71,0

3

15,2

2

D

132,5

12

30,3

14

E

194,4

70

43,7

66

F

273,8

13

65,5

15

G

343,6

20

83,1

19

TOTAL

1044,4

119

253,5

119

A

0,0

0

0,0

0

B

0,0

0

0,0

0

C

205,6

7

50,3

11

D

246,1

12

58,2

11

E

171,6

5

50,5

4

F

381,7

6

105,5

5

G

376,3

5

69,1

4

TOTAL

1381,4

35

333,6

35

VIVENDA INDIVIDUAL

A

0,0

0

0,0

0

EN BLOC DE VIVENDES

B

0,0

0

0,0

0

C

0,0

0

0,0

0

D

0,0

0

0,0

0

E

158,4

3

34,4

3

F

0,0

0

0,0

0

G

0,0

0

0,0

0

TOTAL

158,4

3

34,4

3

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Mapa de capacitat acústica de sentmenat
Les principals fonts de contaminació acústica a l’àmbit del planejament són el trànsit de vehicles per les
principals vies de comunicació (C-1415a, C-1413a I B-142,) i les zones industrials existents en el municipi
(polígon industrial de Can Clapers, de Can Roure i Mas d’en Cisa).
La normativa vigent en matèria de contaminació acústica (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica i Decret 176/2.009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2.002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos) preveu
que els municipis defineixin objectius de qualitat acústica i plans d'actuació per assolir-los.
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En concret, preveuen dos tipus de mapes:
•

Els de capacitat acústica, que estableixen els objectius de qualitat acústica.

•

Els estratègics de soroll, que realitzen una avaluació global d'una zona determinada i serveixen de base
per adoptar aquelles mesures de prevenció i/o correcció de la qualitat acústica a través dels plans d'acció
en matèria de contaminació acústica, per tal de prevenir i/o reduir el soroll ambiental sempre que sigui
necessari i mantenir la qualitat acústica quan aquesta sigui satisfactòria.

Els valors límit queden recollits a l’Annex A del Decret 176/2.009 del 10 de novembre.

ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE
Zona
de Usos del sòl
sensibilitat
Alta (A)

Moderada (B)

Baixa (C)

Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23

Ln (23 h – 7 h)

h)

(A1) Espais d’interès natural i altres

-

-

-

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i
cultural

55

55

45

(A3) Habitatges situats al medi rural

57

57

47

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

60

60

50

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
i/o infraestructures de transport existents

65

65

55

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

65

65

55

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl
industrial

65

65

55

(C1) Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

70

70

60

-

-

-

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals
d’infraestructures de transport o altres equipaments
públics

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament
En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per a les zones urbanitzades existents

Sentmenat disposa de Mapa de capacitat Acústica, adaptat a les prescripcions del Decret 176/2.009 del 10
de novembre.

Contaminació lluminosa en l’àmbit del municipi de Sentmenat

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA
El mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta
il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció (tanta com
sigui possible) dels espais naturals i la visió del cel a la nit.

RSU
RESIDUS RENOVABLES
ENERGIA SOLAR TÈRMICA
BIOGÀS
BIOQUEROSÈ AVIACIÓ
BIODIÈSEL
BIOETANOL
BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA
RESIDUS NO RENOVABLES
ENERGIA ELÈCTRICA
GAS NATURAL
GLP
GASOLINA
QUEROSÈ
GASOIL
FUELOIL
COC DE PETROLI
CARBÓ

En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany la il·luminació, l’ús a què
va destinada la instal·lació i el seu horari de funcionament es determina el tipus i les característiques de la
il·luminació que s'hi pot instal·lar. El mapa estableix la següent zonificació del territori:

0
ESCENARI BASE

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ESCENARI IER (INTENISU EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
ENERGIES RENOVABLES

Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

•

Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les àrees
coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees coincidents amb
la Xarxa Natura 2000.

•

Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d'un espai d’interès natural, d'una àrea de
protecció especial o d'una àrea de la xarxa Natura 2000.

•

Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable.

•

Les zones E4 són àrees en sòl urbà d'ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de serveis
i també vials urbans principals. Les determina l'ajuntament de cada municipi, el qual haurà de notificar
la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n’haurà de fer l'aprovació.
No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d'una zona E1.

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN LA URBANITZACIÓ I L’EDIFICACIÓ
Consum d'energia
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 utilitza dos escenaris de treball:
Escenari BASE
Correspon a un escenari de comportament tendencial, on no es duen a terme noves polítiques en matèria
d’energia, fonamentalment en els àmbits de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables, des
de l’any 2008. Es mantenen les mateixes hipòtesis adoptades en l’escenari IER en quant a l’entorn
internacional (preus internacionals dels combustibles fòssils,...) i d’àmbit català (creixement econòmic,
demografia, tecnologia,..) És un escenari de referència de base (no forma part dels escenaris exploratoris de
la PROENCAT-2030) necessari per avaluar el compliment de l’objectiu de reducció del 20% en el consum
d’energia primària l’any 2020 fixat per la Unió Europea i, per tant, per a determinar els estalvis energètics
de les estratègies adoptades en l’escenari IER d’acord amb els criteris de la Unió Europea en aquest àmbit.
Escenari IER (Intensiu en Eficiència energètica i energies Renovables)
Correspon a l’escenari aposta (Escenari E4) de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2030 (PROENCAT-2030).
L’evolució temporal de l’escenari IER permet visualitzar com els objectius i estratègies fixades en aquest Pla
permetran que Catalunya contribueixi a la consecució dels objectius que la Unió Europea ha fixat per a
Espanya l’any 2020 en el seu paquet Energia i Clima.
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BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL
El municipi de Sentmenat es troba ocupat íntegrament per la vall de la riera de Sentmenat, la qual discorre
de nord-oest a sud-est a l’àmbit del municipi. La capçalera de la Riera de Sentmenat, juntament amb la
divisòria entre la conca del riu Ripoll i la Riera de Sentmenat és on es situen els boscos més densos i més
extensos, ja que connecten els àmbits del massís de Sant Llorenç del Munt i l’àrea dels Cingles de Bertí.
ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Àmbits PEIN
Àmbits PEIN més propers al municipi de Sentmenat

En el municipi de Sentmenat no hi ha cap PEIN, però es situa entre dues unitats, concretament entre Sant
Llorenç del Munt i l’Obac i els Cingles de Bertí.
Al nord-oest del municipi hi ha el límit amb el PEIN entre Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en el terme municipal
de Castellar del Vallès, i a l’extrem est, en el terme municipal de Bigues i Riells hi ha el PEIN dels Cingles de
Bertí.
El parc natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac té una superfície de 13.694 ha es troba al Nord de la
ciutat de Terrassa; emergeix de la Depressió del Vallès i arriba a la cota dels 1.103 m a la Mola. És limitat
per la riera de les Arenes a l'Oest, pel riu Ripoll a l'Est, pel pla de Terrassa-Sabadell al Sud, i pel Nord s'allarga
fins al Montcau (1.056 m), a partir del qual davalla vers la Depressió Central o de l'Ebre.
Els Cingles de Bertí formen part de la serralada Prelitoral Catalana i configuren un enllaç natural entre la
comarca del Vallès Oriental i d'Osona. Tot i no tenir el grau de parc natural, la seva personalitat natural i
paisatgística fa que estigui dins el Pla d'Espais d'Interès Natural de la Generalitat de Catalunya
Àmbits Xarxa Natura 2000.
Dins l’àmbit del municipi no hi ha cap espai declarat dins Xarxa Natura 2000. Els espais més propers inclosos
en aquets espais són Sant Llorenç del Munt i l’Obac (ES5110010) i els Cingles de Bertí (ES5110008).
Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, situat en el terme municipal de Castellar del Vallès, a l’extrem nord-oest del
municipi de Sentmenat, s’inclou a Xarxa Natura 2000 per la diversitat de biòtops, associada al manteniment
de recursos tròfics i la conservació de la qualitat del medi, fa que el massís sigui un excepcional refugi per a
moltes espècies de la fauna mediterrània.
Cingles de Bertí
Els Cingles de Bertí són relleus formats per materials calcaris paleògens que es separen estructuralment de
les muntanyes veïnes del Montseny per un congost estret i profund. L'espai es caracteritza pel predomini de
la vegetació calcícola típicament mediterrània i, més rarament, submediterrània (pinedes de pi blanc, pi
pinyer i pinassa.
Sòls de protecció especial del Pla Territorial

Àmbits PEIN més propers al municipi de Sentmenat

A Sentmenat hi ha espais de protecció especial que es situen en els àmbits que pels seus valors naturals i
agraris, el Pla Territorial els integra en la xarxa d’espais oberts que garanteix la biodiversitat i vertebra el
conjunt del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. En el municipi s’hi inclou gran part de la
superfície del municipi, concretament des de la part nord-oest, al límit de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
fins a la part sud-oest del municipi a la Serra de can Palau a les capçaleres dels torrent de Canyameres i de
can Quer. Pel seu extrem més meridional des de la muntanya d’el Farell, capçalera del torrent de Can Turull,
d’en Baell, fins als plans de Can Pujol, Can Bissoli i Pla de Can Sorts, situats a la plana al·luvial de la Riera
de Sentmenat.
Els àmbits inclosos en els espais classificats com a no urbanitzables en el planejament i que no són considerats
de protecció especial, però se’l hi reconeix uns valors ambientals o paisatgístics de transició entre els
assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial. Aquests espais es situen al sud-oest del
municipi, concretament en l’àmbit de Can Canyameres en una superfície situada entre el torrent de Can Quer
i el torrent de Can Riera.

ESPAIS OBERTS PTMB
Espais PTMB
Protecció especial
Protecció preventiu

Superfície (ha)
2.401,6
6,5

VEGETACIÓ I FLORA: ESTAT DE CONSERVACIÓ I ELEMENTS D'ESPECIAL INTERÈS
Biogeogràficament, la zona d’estudi es troba plenament dins la regió mediterrània. Segons els territoris
fisiogràfics es troba dins el territori catalanídic central, que abasta el sector comprès entre la serralada
costanera catalana i el mar, al costat del riu Llobregat. Aquesta zona es caracteritza per presentar,
majoritàriament, un substrat calcari i tenir un clima marítim, però amb un eixut estival ben sensible. Alguns
torrents esdevenen més humits i arriben a tenir un toc submediterrani.
Moltes de les espècies mediterrànies presents a la zona d’estudi, són sobretot espècies adaptades a ambients
continentals. Mentre que les espècies mediterrànies muntanyenques són relativament poc nombroses.
Vegetació potencial
Espais oberts PTMB

La vegetació potencial de l’àrea de Sentmenat es troba dins el domini de la vegetació de muntanya
mediterrània i submediterrània, i al límit del país de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale) i de
l’alzinar continental o carrascar (Quercetum rotundifoliae). I a les ribes de la riera de Sentmenat i torrents
principals, els boscos i herbassars de ribera septentrionals, concretament l’omeda (Hedero-Ulmetum
minoris), l’albereda (Vinco-Populetum albae), i la salzeda (Saponario-Salicetum purpureae).
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Vegetació actual
La vegetació actual difereix del model potencial. La major part de bosc està ocupat per pinedes de pi blanc,
i l’alzinar només es distribueix en clapes de menor distribució o barrejat amb aquestes pinedes. Les parts
més planes s’han ocupat per conreus, que posteriorment s’han urbanitzat. I els marges de la riera de
Sentmenat i alguns torrents, encara presenta alguns trams amb vegetació de ribera, tot i que molt alterada.
Boscos: alzinars, pinedes i altres formacions arbòries
L’alzinar potencial correspon a l’alzinar típic amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale subas.
pistacietosum = Viburno-Quercetum ilicis), bosc esclerofil·le amb l’alzina vera (Quercus ilex ssp. ilex) com a
arbre acompanyat d’una bona varietat de lianes i arbusts, com el marfull (Viburnum tinus), l’arboç (Arbutus
unedo), l’aladern (Rhamnus alaternus), l’arítjol (Smilax aspera), l’esparreguera (Asparagus acutifolius), la
vidiella (Clematis flammula), el lligabosc (Lonicera implexa), l’heura (Hedera helix), etc. En queden molt
poques mostres, sobretot als marges del municipi que limiten amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac. En la seva major part ha estat substituït, o molt barrejat amb la pineda de pi blanc (Pinus halepensis),
present a tot el municipi. En aquests boscos també s’hi troben el llentiscle (Pistacia lentiscus), el galzeran
(Ruscus aculeatus), el matabou (Bupleurum fruticosum), sobretot a les vores esclarissades del bosc. I als
racons més frescals, el boix (Buxus sempervirens).
Al municipi es troba una varietat amb una elevada presència de bruc boal (Erica arborea), comunitat
anomenada Viburno-Quercetum ilicis var. ericetosum.
Per aquesta zona del Vallès Occidental hi ha una variant d’alzinar litoral amb roures (Quercetum ilicis
galloprovinciale subas. cerrioidetosum), propi d’indrets més humits i frescos, per això es poden trobar alguns
exemplars de roures, concretament roure cerrioide (Quercus cerrioides), i més abundant el roure martinenc
(Quercus humilis).
A les parts més elevades a més del pi blanc, també hi ha presència de pi roig (Pinus sylvestris) i pinassa (Pinus
nigra ssp. salzmanni).
La barreja d’espècies caducifòlies es dóna més en algunes raconades ombrívoles o humides de gran interès
del municipi, com el torrent de Guanta, torrent de Montllor, sota la muntanya de Can Fruitós.
Bosquines: brolles i formacions arbustives
Els trams més alterats d’aquests boscos estan ocupats per una brolla litoral calcícola de romaní i bruc d’hivern
(Erico-Thymaleetum tinctoriae) amb l’estrat superior força dens de pi blanc (Pinus halepensis). Als racons
més obacs la brolla es barreja amb una jonceda de Brachypodio-Aphyllanthetum amb camèfits abundants,
en la qual sol dominar el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) i també recoberta per l’arbreda de
pins i alzines.
Un dels matollars més estesos al municipi és la brolla d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalaunici)
dominat per l’estepa negra (Cistus monspeliensis), una elevada freqüència de caps d’ase (Lavandula
stoechas), i el bruc boal (Erica arborea), acompanyats d’altres estepes com Cistus salviifolius, Cistus albidus,
i altres arbusts com Spartium junceum, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis i Thymus vulgaris, amb
una coberta arbòria de pi blanc (Pinus halepensis). Només al substrat silici hi pot haver l’estepa crespa (Cistus
crispus), més estesa pel litoral català al nord del Vallès.
Prats
En el municipi hi ha agrupacions de plantes de prats que es reparteixen pels marges dels camps i en els camps
en repòs. Una de les comunitats més típiques d’aquests marges, a banda de les bardisses, és el fenassar típic
(Brachypodietum phoenicoidis).
En aquesta comunitat s’hi troba el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides), el fonoll (Foeniculum
vulgare), l’espunyidella blanca (Galium mollugo), els plantatges (Plantago sp.), les corretjoles (Convolvulus
arvensis i C. althaeoides), etc.
També és abundant el llistonar típic (Phlomido-Brachypodietum retusi). Dominat pel llistó (Brachypodium
retusum), espècie verda a l’hivern i a la primavera, mentre que a l’estiu es queda torrada. Creix en sòls molt
pobres i és una comunitat molt baixa.
Vegetació de ribera
De la vegetació de ribera potencial, l’albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae) encara es poden trobar
petits claps amb àlbers (Populus alba) a la capçalera de la riera de Sentmenat, torrent de Guanta i torrent
de Montllor . Comunitat estesa pel país de l’alzinar però només als trams de riera amb prou nivell freàtic, i
de fet actualment formen part d’aquest alzinar.
Aquest bosc està acostumat a patir les crescudes sobtades del riu, i juntament amb la salzeda i l’omeda,
ajuden a apaivagar els efectes destructius de les crescudes típiques d’ambients mediterranis com l’estudiat.
Apart de l’àlber (Populus alba), també hi creixen altres arbres com el freixe de fulla estreta (Fraxinus
angustifolia), l’om (Ulmus minor), el gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia). Entre els arbusts un dels més
abundants, cap a les vores fora de l’aigua, l’arç blanc (Crataegus monogyna), i alguns associats a bardisses
com el roldor (Coriaria myrtifolia) i els esbarzers (Rubus ulmifolius, Rubus caesius). A l’estrat herbaci hauria
de dominar la vinca (Vinca difformis), encara que en alguns trams dels torrents del municipi el sotabosc es
troba molt pelat o ofegat pel canyissar i la bardissa. També hi creixen sarriassa (Arum italicum), la lleteresa
de bosc (Euphorbia amygdaloides), l’heura (Hedera helix), la vidalba (Clematis vitalba), etc.
En algunes vores de riu amb l’aigua més calma hi creix el canyissar (Phragmition australis), amb el canyís
(Phragmites australis) com a dominant, i la boga (Typha latifolia), molt més escassa i localitzada,
acompanyats per altres espècies com el lliri groc (Iris pseudacorus), l’espunyidera de marjal (Galium
palustre), etc.
Aquesta comunitat ha estat substituïda en moltes parts, i estesa fins i tot fora dels cursos fluvials, pel canyar
(Arundini-Convolvuletum sepium), comunitat vinculada a
L’activitat agrària i dominada per una espècie exòtica i invasora, la canya (Arundo donax). Els últims anys
s’hi ha afegit una altra espècie invasora, la nyàmera (Helianthus tuberosus), també anomenada “setembres”
per ser en aquest mes quan floreixen.
Molts trams de la Riera de Sentmenat i torrents secundaris, estan actualment ocupats per espècies d’interès
forestal plantades, com els pollancres (Populus nigra), carolines (Populus x canadiensis), i plàtans (Platanus
x hispanica).
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Finalment, es poden encara trobar força exemplars de vern (Alnus glutinosa), sobretot al tram alt de la Riera
de Sentmenat i torrents adjacents del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i contraforts dels
Cingles de Bertí.
Es poden destacar les comunitats vegetals pròximes al torrent de Can Montllor, torrent de Guanta i Riera de
Sentmenat.
Vegetació ruderal i agrícola: conreus llenyosos i herbacis
Es conserven molt pocs conreus al municipi de Sentmenat. Els principals conreus són els cereals (ordi, blat i
civada), el farratge, la fruita seca (avellaner, ametller) i l’olivera. La vinya està en curs de desaparició. Hi
ha ramaderia de bestiar porcí i d’aviram.
Relacionada amb aquests camps cultivats, es pot trobar una vegetació espontània característica.
En alguns marges hi creixen les bardisses amb roldor (Rubo-Coriarietum), molt esteses com a vegetació de
ribera tan al riu Ripoll com a torrents secundaris. Dominen aquesta comunitat el roldor (Coriaria myrtifolia)
i l’esbarzer (Rubus ulmifolius), acompanyats d’altres espècies com arç blanc (Crataegus monogyna), vidalba
(Clematis vitalba), ridorta (Clematis flammula), etc.
En camps abandonats o en repòs una comunitat molt estesa és l’herbassar de ripoll i olivarda (InuloOryzopsietum miliaceae), amb clar domini de l’olivarda (Inula viscosa) i el ripoll (Oryzopsis miliacea), a més
d’altres espècies com el margall (Hordeum murinum ssp. leporinum), caps-blancs (Alyssum maritimum),
lletsó fi (Sonchus tenerrimus), etc.
Ja s’ha comentat anteriorment que els canyars (Arundini-Convolvuletum supinum), a més de créixer en cursos
fluvials, i sèquies, també ocupa marges de conreus, bàsicament dominada per la canya (Arundo donax).
ESPÈCIES PROTEGIDES
No s’han detectat espècies protegides en el municipi de Sentmenat, tot i que la proximitat a Sant Llorenç del
Munt, pot fer preveure la possible existència d’alguna de les següents espècies protegides al parc en algun
torrent del curs alt de la riera de Sentmenat: teix, el boix grèvol, Saxifraga callosa ssp. catalaunica; Erodium
foetidum ssp. glandulosum; Arenaria conimbricensis ssp. conimbricensis.
Es citen algunes espècies que per la seva raresa o per trobar-se protegides en altres espais naturals propers
convé tenir en compte: Ambrosia tenuifolia, Carex praecox, Coronopus didymus, Euphorbia lathyris,
Euphorbia maculata, Galinsoga parviflora, Galium pumilum subsp. rivulare, Juncus tenuis, Petasites
fragrans, Physalis alkekengi, Quercus canariensis, Symphytum officinale.
ARBRES I ARBREDES MONUMENTALS
Arbres destacables en el municipi de Sentmenat

En el municipi no hi ha declarat cap arbre monumental, segons l’Ordre DOGC 1042, 1988.09.12). Malgrat tot
s’esmenten:
•

Alzina de Can Ramoneda. Alzina de mida gran situada davant de la masia de Can Ra-moneda, a l’altra
costat de la carretera, i que s’erigeix com a testimoni de l’important alzinar que va existir al voltant de
la masia i que va ser tallat a començament del segle XX. Can Ramoneda ja apareix documentat en el
segle XIII i fou coneguda fins a finals del segle XIX amb el nom de Can Ra-moneda de les Alzines.

•

Pi de les Quatre Branques. El Pi de les Quatre Besses es troba en el kilòmetre 26 de la Carretera 1413a
de Sabadell a Sentmenat, i segons diversos testimonis, podria haver estat plantat pels peons caminers o
encarregats del manteniment de les carreteres, cap els anys vint del segle XX. Tot i que en realitat es
troba dins el terme de Sabadell, està a escassos metres del terme de Sentmenat.

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
En aquest apartat es tenen en compte els hàbitats d’interès comunitari (HIC) inclosos en la Directiva
d’Hàbitats (92/43/CEE). Els hàbitats han estat inventariats seguint el Manual de Biòtops CORINE, però els
codis usats segueixen el Centre Temàtic Europeu per a la Conservació de la Natura (ETC/NC), i que ha estat
transposat a Catalunya pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En principi la
inclusió d’aquests hàbitats no impliquen cap categoria de protecció legal, sinó la recomanació de preservar
una mostra prou gran com per garantir-ne la conservació.
Els hàbitats de la zona d’estudi catalogats en l’inventari d’hàbitats d’interès comunitari (en negreta els
considerats prioritaris) recollits al Sistema d’Informació Ambiental (SIA) del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya són:
•

3290. Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion

•

6220. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

•

92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

•

9340. Alzinars i carrascars.

•

9530. Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

•

9540. Pinedes mediterrànies.

Les capçaleres fluvials dels torrents de Guanta i Mal de Can Montllor, configuren la zona forestal per
excel·lència del municipi. Aquest àmbit té com a turons significatius El Puig de la Creu (668 m), el turó dels
Tres Pins (649 m), el turó de la Jo-fresa (617), la muntanya de can Fruitós (468 m) i el Turó Roig (401 m). És
una zona forestal de relleu muntanyós per on davallen els cursos fluvials. Conserva retalls d’hàbitats fluvials
i també de pinedes de pinassa, ambdós hàbitats d’interès comunitari, encara que es tracta majoritàriament
de boscos de pi blanc amb alzinar mediterrani.
Arbres destacables en el municipi de Sentmenat

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
Nom
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3290. Rius mediterranis intermitents

10,7

6220. Prats mediterranis rics en anuals

12,4

92A0. Alberedes i salzedes

30,4
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HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
Nom

Superfície (ha)

9340. Alzinars i carrascars

274,0

9530. Pinedes submediterrànies de pinassa

0,4

9540. Pinedes mediterrànies

1.167,3

FAUNA: ESTAT DE CONSERVACIÓ I ELEMENTS D'ESPECIAL INTERÈS
La zona d’estudi presenta una fauna de distribució Paleàrtica, amb diverses espècies típicament
mediterrànies, però amb raconades més fresques i ombrívoles que permeten la presència d’algunes espècies
més centreeuropees.
Si bé és cert que algunes espècies apareixen aquí per la presència d’un ambient determinat, s’agrupa la fauna
per grups faunístics especificant de forma resumida la seva relació amb el tipus d’hàbitat.
Principals grups faunístics
Amfibis
Tot i trobar-se al municipi diversos indrets humits i frescos, no destaca la varietat ni densitat d’espècies
d’amfibis. Aquests solen viure prop de la Riera de Sentmenat i torrents secundaris.
Es pot destacar la presència al municipi de la salamandra (Salamandra salamandra), a les raconades més
fresques que limiten amb els contraforts del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
El Gripau comú (Bufo bufo) és un dels amfibis més abundants i no necessita cursos d’aigua permanents.
Freqüenta les vores dels camps.
Les altres espècies més abundants i presents tan als rius com als camps propers, són la granota verda
(Pelophylax perezi), i el gripau corredor (Bufo calamita). Les altres espècies són més rares.

ESPÈCIES D’AMFIBIS
Espècies

Nom científic

Dir. Hàb.

Llei 22/2003

R.D,
439/90

Estatus

Reineta

Hyla meridionalis

IV

D

II

1

Tòtil

Alytes obstetricans

IV

D

II

2

Gripau d’esperons

Pelobates cultripes

IV

D

II

?

Gripau comú

Bufo bufo

Granota verda

Rana perezi

D

2

V

2

Rèptils
Moltes de les espècies de rèptils s’han hagut d’adaptar a les modificacions de l’agricultura, i algunes espècies,
fins i tot, gairebé depenen d’aquests ambients humanitzats.
El rèptil més abundant, potser, és la sargantana hispànica (Podarcis hispanica), i per les serps la serp verda
(Malpolon monspessulanus).
Les espècies aquàtiques, o lligades a ambients més humits, com les serps d’aigua (Natrix sp.), pateixen també
els efectes negatius de la contaminació de l’aigua, tan per aigües residuals de les urbanitzacions, com també
per pesticides de conreus.

ESPÈCIES DE RÈPTILES
Llei 22/2003

R.D,
439/90

Estatus

Tarentola mauritanica

D

II

2

Vidriol o llisona

Anguis fragilis

D

II

1

Llangardaix ocel·lat

Lacerta lepida

C

Sargantana ibèrica

Podarcis hispanica

C

II

2

Sargantana cuallarga

Psammodromus algirus

D

II

2

Serp blanca

Elaphe scalaris

D

II

2

Serp verda

Malpolon monspessulanus

D

Colobra escurçonera

Natrix maura

D

Espècies

Nom científic

Dragó

Dir. Hàb.

1

1
II

1

Ocells
La major part d’espècies presents a la zona hi són de pas, en migració o en dispersió. Moltes espècies
segueixen les valls o carenes principals, que en el cas de Sentmenat és el propi massís de Sant Llorenç del
Munt, i com a curs fluvial la Riera de Sentmenat.
Com a espècies aquàtiques, les espècies més abundants són l’ànec coll- verd (Anas platyrhynchos) que cria a
la Riera de Sentmenat i en algunes basses, i el bernat pescaire (Ardea cinerea), que sense criar es deixa veure
sovint per tot el municipi. També segueixen a la Riera de Sentmenat els gavians (Larus cachinans), i pot criar
vora tots els cursos fluvials la polla d’aigua (Gallinula chloropus). Durant la migració es poden parar algunes
espècies de limícoles (corriols, becadells, Tringa, etc.).
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Al municipi de Sentmenat hi crien algunes espècies de rapinyaires, sobretot forestals, com l’Astor (Accipiter
gentilis), l’Esparver (Accipiter nisus), l'Aligot (Buteo buteo) o l'Àliga marcenca (Circaetus gallicus). Altres
rapinyaires visitants o en pas són l’Aligot vesper (Pernis apivorus), el Milà negre (Milvus migrans), el Milà reial
(Milvus milvus), i l’Àliga calçada (Hieraaetus pennatus). També es poden observar arpelles, sobretot l’Arpella
pàl·lida (Circus cyaneus), i la comuna (Circus aeoginosus), mentre que l’esparver cendrós (Circus pygargus),
tot i que té un petit nucli reproductor a la veïna comarca del Bages, és molt rar d’observar.
Una espècie a destacar i que encara cria a Sant Llorenç del Munt, és l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
que cria en cingleres i caça per tota la plana del Vallès.
Com a rapinyaires falcònids el més comú i fàcil d’observar és el xoriguer (Falco tinnunculus), que es pot veure
sobretot als camps del tot el municipi. També hi són presents altres espècies com el Falcó mostatxut (Falco
subbuteo) a l’estiu i en migració, el Falcó pelegrí (Falco peregrinus) que cria als cingles de Sant Llorenç del
Munt, i l'Esmerla (Falco columbarius) només present durant la migració.
També hi ha presència de rapinyaires nocturns, encara cria en algunes masies i esglésies l’Òliba (Tyto alba),
però els últims anys ha patit una forta regressió. També hi ha Mussol comú (Athene noctua), el Xot (Otus
scops) a l’estiu, i als boscos, el Gamarús (Strix aluco). Molt més rar, el Duc (Bubo bubo), que cria a Sant
Llorenç del Munt.
Hi ha alguns ocells lligats a ambients agrícoles, com la Perdiu roja (Alectoris rufa) o la Guatlla (Coturnix
coturnix), que han davallat molt a causa de la transformació dels conreus i de l’ús de pesticides i fertilitzants
químics. Igual que els Abellerols (Merops apiaster) i la Puput (Upupa epops) que encara es poden observar al
municipi, sobretot als marges dels camps i els rius on troben lloc per a niuar-hi.
Entre els ocells petits, els insectívors com el pit-roig (Erithacus rubecula), els mosquiters (Phylloscopus sp.),
els tallarols (Sylvia sp.), les mallerengues (Parus sp.), etc., són alguns dels més abundants i fàcils de detectar.
En el cas dels granívors, com els fringíl·lids (pinsans, caderneres, verdums, gafarrons, etc.), pardals (Passer
sp.), emberícids (Emberiza sp.), i altres, també es poden veure pels camps i marges de tot el municipi.
Finalment, alguns còrvids, com la gralla (Corvus monedula), el corb (Corvus corax), i la garsa (Pica pica). Més
rar i lligat al bosc, el gaig (Garrulus glandarius).

ESPÈCIES D’OCELLS
Espècies

Nom científic

Bernat pescaire

Ardea cinerea

Ànec coll-verd

Anas platyrhynchos

Àliga calçada

Hieraaetus pennatus

I

B

II

MO

Àliga marcenca

Circaetus gallicus

I

C

II

M

Arpella

Circus aeroginosus

I

B

II

M

Esparver cendrós

Circus pygargus

I

B

II

M

Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

I

B

II

M

Esparver

Accipiter nisus

C

II

HM

Aligot

Buteo buteo

C

II

HM

Aligot vesper

Pernis apivorus

I

C

II

M

Milà reial

Milvus milvus

I

B

II

M Ho

Milà negre

Milvus migrans

I

C

II

M

Falcó pelegrí

Falco peregrius

I

B

II

V

Xoriguer

Falco tinnunculus

C

II

V N?

Falcó mostatxut

Falco subbuteo

2B

II

M

Perdiu roja

Alectoris rufa

Guatlla

Coturnix coturnix

Faisà

Phasianus colchicus

N

Polla d’aigua

Gallinula chloropus

N?

Fredeluga

Vanellus vanellus

Gavià argentat

Larus cachinnans

Tudó

Columba palumbus

II,III

N

Tórtora europea

Streptopelia turtur

II

NM

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

D

Cucut

Cuculus canorus

D

II

NM

Cucut reial

Clamator glandarius

C

II

NM

Òliba

Tyto alba

C

II

N

Xot

Otus scops

C

II

NM

Mussol

Athene noctua

C

II

N

Mussol banyut

Asio otus

C

II

N?

Gamarús

Strix aluco

C

II

V

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

C

II

NM

Falciot negre

Apus apus

D

II

NM

Ballester

Tachymarptis melba

D

II

NM

Abellerol

Merops apiaster

C

II

NM

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SENTMENAT. Avanç de Pla. Maig 2017

Dir. Aus

Llei 22/2003

R.D.
439/90

Estatus

B

II

HM
V

II,III

N

II

NM

II

H
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ESPÈCIES D’OCELLS
Espècies

Nom científic

Puput

Upupa epops

Blauet

Alcedo athis

Picot verd

Llei 22/2003

R.D.
439/90

Estatus

C

II

NM

C

II

M

Picus viridis

C

II

N

Colltort

Jynx torquilla

C

II

NM

Cogullada

Galerida cristata

D

II

N

Cotoliu

Lullula arborea

I

D

II

H

Alosa

Alauda arvensis

II

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

D

II

NM

Oreneta cua-blanca

Delichon urbica

D

II

NM

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

D

II

M

Oreneta de ribera

Riparia riparia

D

II

M

Trobat

Anthus campestris

D

II

M

Piula dels arbres

Anthus trivialis

D

II

M

Titella

Anthus pratensis

D

II

H

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

D

II

N

Cuereta blanca

Motacilla alba

D

II

N

Cuereta groga

Motacilla flava

D

II

M

Pardal de bardissa

Prunella modularis

D

II

H

Cargolet

Troglodytes troglodytes

D

II

N

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

D

II

NM

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

D

II

H

Bitxac comú

Saxicola torquata

D

II

N

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

D

II

M

Còlit ros

Oenanthe hispanica

D

II

M

Pit-roig

Erithacus rubecula

D

II

N

Merla

Turdus merula

II

N

Tord

Turdus philomelos

II

NH

Griva

Turdus viscivorus

II

N

Tord ala-roig

Turdus iliacus

II

H

Rossinyol bord

Cettia cetti

D

II

N

Trist

Cisticola juncidis

D

II

N

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

D

II

NM

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

D

II

N?

Talarol gros

Sylvia borin

D

II

M

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

D

II

N

Tallareta vulgar

Sylvia communis

D

II

M

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

D

II

N

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

D

II

NH

Mosquiter pàllid

Phylloscopus bonelli

D

II

NM

Mosquiter groc

Phylloscopus collybita

D

II

H No

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

D

II

M

Bruel

Regulus ignicapillus

D

II

N

Reietó

Regulus regulus

D

II

H

Papamosques gris

Muscicapa striatta

D

II

NM

Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

D

II

M

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

D

II

N

Mallerenga blava

Parus caeruleus

D

II

N

Mallerenga carbonera

Parus major

D

II

N

Mallerenga petita

Parus ater

D

II

N

Raspinell

Certhia brachydactyla

D

II

N

Oriol

Oriolus oriolus

D

II

NM

Capsigrany

Lanius senator

D

II

N

Gaig

Garrulus glandarius

N

Garsa

Pica pica

N

Gralla

Corvus monedula

V

Cornella

Corvus corone

V

Corb

Corvus corax

V
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ESPÈCIES D’OCELLS
Espècies

Nom científic

Dir. Aus

Llei 22/2003

R.D.
439/90

Estatus

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

N

Estornell negre

Sturnus unicolor

N

Pardal

Passer domesticus

N

Pardal xarrec

Passer montanus

Pinsà vulgar

Fringilla coelebs

Pinsà mec

II

N

D

II

H

Fringilla montifringilla

D

II

H

Trencapinyes

Loxia curvirostra

D

II

V

Gafarró

Serinus serinus

D

Verdum

Carduelis chloris

N

Cadernera

Carduelis carduelis

N

Lluer

Carduelis spinus

Passerell

Carduelis cannabina

Pinsà borroner

Pyrrhula pyrrhula

D

II

H

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

D

II

Ho

Gratapalles

Emberiza cirlus

D

II

N

Repicatalons

Emberiza schoeniclus

D

II

H

Hortalà

Emberiza hortulana

D

II

M

Cruixidell

Miliaria calandra

N

D

H
H

I

N

Mamífers
Alguns dels mamífers més abundats del municipi són micromamífers, que tan poden viure als camps, boscos
o solars dels nuclis habitats. Són els ratolins, tan el de bosc (Apodemus sylvaticus) com el mediterrani (Mus
spretus), o el comú (Mus musculus). També les musaranyes, com la musaranya nana (Suncus etruscus) i la
musaranya comuna (Crocidura russula).
Un dels rosegadors més comuns a la zona, sobretot a les pinedes, és l’esquirol (Sciurus vulgaris), espècie que
pateix fluctuacions en la seva població i que pot entrar als jardins urbans.
Els carnívors més estesos són les guineus (Vulpes vulpes) i les fagines (Martes foina), i en molt menor grau
els toixons (Meles meles). També hi són presents la geneta (Genetta genetta) i la mostela (Mustela nivalis).
Com a espècies domèstiques els gats i els gossos que poden campar ensalvatgits per caps i boscos. Es pot
remarcar que un dels exemplars de llop (Canis lupus) que han arribat a Catalunya en la seva dispersió des
dels Alps, va deixar rastres per la zona de Castellar i Matadepera.
Els conills (Oryctolagus cuniculus) també hi són presents. I finalment, l’espècie de mamífer més gran de
Sentmenat, és el porc senglar (Sus scrofa). Aquesta espècie aprofita l’espessor de la vegetació per amagarse, però també pot buscar menjar a les urbanitzacions pròximes al nucli urbà.
ESPÈCIES PROTEGIDES
En matèria de protecció d’espècies, a Catalunya és vigent el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC núm. 5113, 17.04.2008), i que refon la
legislació anterior, inclosa la Llei 22/2003. Mentre que a nivell estatal el Reial Decret 439/1990, de 30 de
març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades, actualitzat per la Ordre
MAM/2784/2004, de 28 de maig. Amb la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de
la Biodiversitat, s’estableix el marc normatiu per a garantir la conservació de les espècies autòctones i caldrà
elaborar un Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial, que servirà per actualitzar el Catàleg
d’espècies amenaçades.
La Directiva d’Aus (Directiva 2009/147, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres, i
que deroga la Directiva 79/409). Segons aquesta Directiva l’annex més important és l’”I”, que inclou les
espècies que precisen de mesures de conservació de l’hàbitat. Espècies presents al municipi, com l’àliga
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), falcó pelegrí (Falco peregrinus), el
duc (Bubo bubo), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), i moltes altres espècies presents en època de pas.
A part de les aus, per als altres grups de vertebrats cal fixar-se en la Directiva d’Hàbitats (Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres; modificada segons
la Directiva 67/97/CE, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE; i transposada a la
legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 1997/1995, de 7 de setembre, pel que s’estableixen mesures
per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres, i el Reial Decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 1997/1995). i
segons la qual s’han de tenir en compte les espècies incloses als annexos:
•

Annex II, que correspon a les espècies protegides que han de ser objecte de mesures de conservació de
l’hàbitat. S’hi troben alguns ratpenats.

•

Annex IV, com espècies estrictament protegides. Alguns rèptils i amfibis (Alytes obstetricans, Bufo
calamita) i mamífers (alguns ratpenats).

•

Annex V, amb espècies amb la recollida i l’explotació que poden ser controlades. Alguns rèptils
(Pelophylax perezi) i mamífers (Genetta genetta).

Pla de recuperació del trencalòs i pla de protecció de la llúdriga
Sentmenat respecte el Pla d’Espais d’Interès Natural i respecte la
proposta d’Anella Verda de Barcelona. Revisat Pino & Rodà, 2003

Els municipi de Sentmenat es troba fora del Pla de recuperació del Trencalòs (Decret 282/1994; DOGC 1972)
i dels cursos fluvials inclosos en el Pla de recuperació de la llúdriga (Ordre 138/2002).
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CONNECTIVITAT I CORREDORS NATURALS
El municipi de Sentmenat presenta una funció connectora significativa al nord del municipi, on hi ha la
coberta forestal més densa, situada entre els espais naturals de Sant Llorenç del Munt, Gallifa i els Cingles
de Bertí, que connecten amb el Parc Natural del Montseny. La connectivitat de nord a sud del municipi és
difusa, i únicament la Serra de Can Palau, situada al marge oest del municipi, connecta les parts més altes
de l’àmbit (Puig de la Creu) amb la zona de la plana al·luvial del Vallès (torrent de Can Rovira, de Polinyà,
Riera de Sentmenat,...), dominada per camps de cultiu situats entre zones urbanitzades. La Riera de
Sentmenat, juntament amb altres torrents que condueixen les aigües fins a la plana vallesana, també
mantenen una funció connectora encara que més limitada per la presència del creuament amb
infraestructures i per discorre per zones urbanes. La proposta d’Anella Verda de Barcelona reflecteix aquestes
característiques de l’àmbit i situa Sentmenat en un àmbit estratègic a nivell de connexió ecològica.
PAISATGE, PATRIMONI CULTURAL I ÚS SOCIAL
PAISATGE
La normativa que regula el paisatge és la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge. Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, de
manera que el paisatge s’integri en el planejament i en les polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques.
Desenvolupada pel Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració
paisatgística.
La Llei del paisatge crea el Catàleg de Paisatge, com un instrument nou per a la introducció d’objectius
paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials.
El Catàleg de paisatge de de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l'Observatori del Paisatge,
lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de desembre de 2011 i aprovat definitivament l'11 de
desembre de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat
d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona).
La caracterització del paisatge s’estructura en els punts següents:
•

Anàlisi a través dels factors formadors

•

Delimitació de les unitats de paisatge

•

Sensibilitat de les unitats de paisatge

Anàlisi a través dels factors formadors
Es desenvolupa l’estudi del paisatge a través dels factors que intervenen en la seva formació, amb la finalitat
d’entendre la seva lògica i d’esbrinar el seu funcionament. Cada un dels factors per separat ens explica la
història del lloc i permet intuir la seva evolució, tots junts formen el paisatge.
La geomorfologia
El terme municipal s’emplaça als contraforts de la Serralada Pre-litoral entre els massís de Sant Llorenç del
Munt i els Cingles de Bertí, formant un relleu irregular i accidentat, a través de diferents serres orientades
d’est a oest (Carena del Pou, Carener de les Roques d’Aguilar, el Farell).
La geologia diversa d’aquestes serralades, genera la presència de diversos accidents geològics que determinen
les formes del relleu abruptes del territori: gorges, balmes salts d’aigua i coves.
La plana es troba solcada per torrents i rieres que davallen des de la Serralada Pre-litoral fins a la Riera de
Caldes (torrent d’en Baell, Riera de Sentmenat, torrent de Corró). Aquests torrents configuren un relleu
relativament ondulat, proporcionant unes formes del relleu suaus. La plana està caracteritzada per un relleu
planer marcat per la successió ondulada de valls i suaus careners disposats de forma paral·lela.
L’aigua
Al nord del municipi hi ha la capçalera de la Riera de Sentmenat amb els principals torrents tributaris (torrent
de Guanta i torrent de Montllor). En aquest sector, el més abrupte i amb les pendents més elevades de tot el
municipi, hi ha nombrosos salts d’aigua, que quan l’orografia del terreny queda rompuda hi forma un graó
natural. Aquestes cascades són intermitents, ja que el règim hídric dels torrents és estacional. Hi ha dos salts
que destaquen per les seves formes característiques a l’orografia del sector: el Salt de Guanta, el Salt de Can
Montllor.
A la part central i sud del municipi les rieres i torrents discorren per la plana al·luvial del Vallès, a través
d’un relleu planer i relativament ondulat, a través de carenes cultivades per cultius de cereals.
La vegetació
La vegetació combina una estructura de tipus forestal als contraforts de la Serralada Pre-litoral, entre el
massís de Sant Llorenç del Munt i els Cingles de Bertí. La vegetació dominant en aquest àmbit nord són els
boscos d’alzinars, rouredes i pinedes. A la plana hi ha un mosaic agroforestal amb el domini de cultius de
cereals, principalment de secà.
L’agricultura
El pes de l’agricultura en l’economia del municipi ha tingut un retrocés significatiu, sobretot des de la
implantació dels sectors industrials a l’est del municipi. Els principals conreus són els cereals (ordi, blat i
civada), el farratge, la fruita seca (avellaner, ametller) i l’olivera. La vinya està en curs de desaparició. Hi
ha ramaderia de bestiar porcí i d’aviram
Delimitació de les Unitats de paisatge
El municipi es situa en la unitat del Paisatge de la Plana del Vallès. Aquesta unitat es caracteritza per:
•

El relleu ondulat, la successió de franges de careners i valls.

•

El mosaic agroforestal vallesà.
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•

Les conegudes com a «Vies Verdes del Vallès» (VVV), és a dir, les àrees majoritàriament de carena que
presenten una aparença forestal o rural. L’espai agrari de Gallecs és un àmbit notable i popularment
molt reivindicat dins d’aquestes VVV.

•

El riu Besòs i els seus afluents, amb llurs boscos de ribera.

•

Les masies de la plana vallesana.

•

El sistema de castells, torres i fortificacions.

•

Les esglésies visigòtiques de Terrassa.

•

Les primeres granges lleteres del Vallès: la torre Viader (Cardedeu) o la granja Soldevila (Santa Perpètua
de Mogoda).

•

Conjunts industrials de Sabadell i Terrassa i els seus nuclis antics, així com el de Granollers.

•

Poblacions d’estiueig, amb torres modernistes: Cardedeu, Llinars, la Garriga, etc.

El paisatge de la Plana del Vallès es configura mitjançant dos grans components del paisatge: l’urbà i
l’agrícola, ambdós amb una presència gairebé idèntica des del punt de vista superficial. Més enllà d’aquests
dos components, el biòtic té força importància i l’abiòtic té una presència puntual, que sovint té a veure
amb erms situats al voltant de les ciutats.
Els espais urbans i agraris tenen una importància numèrica molt similar, tot i que és segur que l’equilibri»
que el 2002 mantenien aquests dos components a l’entorn de la xifra del 36% de recobriment del sòl s’ha
modificat a favor de les zones urbanes. El component urbà amb tota probabilitat s’ha incrementat
notablement, probablement ocupant espais agraris.
Sensibilitat de les unitats de paisatge
El municipi de Sentmenat presenta bona part de la seva superfície coberta per vegetació de tipus arbori i
arbustiu associat a les Serralades intermèdies que connecten el massís de Sant Llorenç del Munt amb els
Cingles de Bertí i el massís del Montseny. El municipi queda solcat per diversos torrents i rieres que davallen
de nord a sud del municipi, evoquen les aigües a la Riera de Caldes (aigües avall del municipi).
Les zones urbanitzades es situen principalment a la plana central del municipi, malgrat que algunes
urbanitzacions s’han situat en els primers estreps de la Serralada Pre-litoral (urbanització Can Vinyals, Can
Canyameres i Pedra Santa).
La sensibilitat de les unitats de paisatge s'estima en base al tipus de projecte que s'ha de desenvolupar. En
aquest cas, l’elaboració del POUM, sense previsió de nous creixements urbans i més aviat reordenació dels
existents, poden comportar poca transformació del paisatge, i més aviat positiva, ja que es proposa reordenar
alguns sectors ja aprovats en el planejament vigent.
A més de les característiques pròpies de les unitats de paisatge definides, la sensibilitat del paisatge ve
condicionada per la visibilitat, pel nombre d'observadors que poden percebre els canvis que s'originaran. Si
s'esquematitza el paisatge actual, vora els principals punts de visibilitat, és d’una base predominant urbana.
Les zones muntanyoses, de relleu ondulat i dominades pels boscos i altres formacions vegetals pròximes als
àmbits de protecció també són visibles des de les principals entitats del municipi.
Es pot concloure que bona part del paisatge definit dins l'àmbit d’estudi del planejament com a sensible,
mentre que les zones de protecció situades a l’àmbit del municipi són molt sensibles.
PATRIMONI CULTURAL
S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents inventariats a l’àmbit d’estudi que ha constat d’una
consulta de cartes arqueològiques i bases de béns arquitectònics inventariats, als serveis d’inventari
arqueològic i arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, així com de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental.
Patrimoni arqueològic
Existeixen 18 elements del patrimoni arqueològic inventariats al Departament de Cultura dins del terme
municipal de Sentmenat. Es llisten a continuació:

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Codi

Element catalogat

Cronologia

01

Poblat Ibèric de la Torre
Roja

Des de Ferro-Ibèric Antic fins a Romà República ( -600 / -50 )

Marc legal
-

Des de Medieval Comtes de Barcelona fins a Medieval
Consolidació Corona d'Aragó ( 988 / 1230 )
02

Sant Miquel de l’Arn

Des de Romà ( -218 / 476 )

-

03

Can Gibert

Des de Romà ( -218 / 476 )

-

04

Can Fruitós

Des de Romà ( -218 / 476 )

-

05

Sepulcre
Megalític
Serracavallera

Des de Bronze Mig ( -1500 / -1200 )

-

06

Carretera Castellar

Des de Romà ( -218 / 476 )

-

07

Can Montlló

Des de Bronze Final ( -1200 / -650 )

-

08

Els Peons

Des de Desconeguda

-

09

Església De Sant MennaRectoria Vella

Des de Medieval fins a Medieval ( 400 / 1492 )

-

Des de Modern fins a Modern ( 1453 / 1789 )

BCIN

de

10

La Torre Roja

Des de Romà fins a Medieval ( -218 / 1492 )

11

Can Palau

Des de Romà Baix Imperi fins a Romà Baix Imperi ( 284 / 476 )

-

12

Camp Sa Sala

Des de Medieval fins a Modern ( 400 / 1789 )

-
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PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Codi

Element catalogat

13

Paratge Del
Sentmenat

Castell

Cronologia
De

Marc legal

Des de Modern ( 1453 / 1789 )

-

Des de Neolític Mig-Recent ( -3500 / -2500 )
Des de Ferro-Ibèric ( -650 / 476 )
Des de Romà Baix Imperi ( 284 / 476 )
Des de Medieval ( 800 / 1150 )
14

Can Perich

Des de Modern ( 1453 / 1789 )

-

Des de Segles XVIII-XX ( 1790 / 1999 )
15

C/Sabadell, C/Església, Pl.
De Dalt, Pl. De Baix, Pl. Joan
Olivé (Sagrera)

Des de Medieval ( 800 / 1150 )

-

Des de Modern ( 1453 / 1789 )
Des de Segles XVIII-XX ( 1790 / 1999 )
16

Molí del Marquès

Des de Medieval fins a Modern ( 1150 / 1789 )

-

17

Plaça De Dalt-Anselm Clavé,
Número 81

Des de Medieval Comtes de Barcelona fins a Medieval Baixa
Edat Mitjana ( 988 / 1399 )

-

18

Castell De Sentmenat

Des de Medieval Catalunya vella sotmesa als Carolingis fins a
Medieval Catalunya vella sotmesa als Carolingis ( 800 / 988 )

-

Des de Medieval Baixa Edat Mitjana fins a Medieval Baixa Edat
Mitjana ( 1400 / 1492 )
Des de Segles XVIII-XX fins a Segles XVIII-XX ( 1790 / 1999 )

Patrimoni arquitectònic
Existeixen 25 elements del patrimoni arquitectònic inventariats al Departament de Cultura dins del terme
municipal de Sentmenat. Es llisten a continuació:

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Codi

Element catalogat

Estil

Marc legal

01

La Torre Roja

Sense estil definit

BCIN

02

Castell De Sentmenat

Gòtic. Finestres i elements decoratius.

BCIN

03

Castell de Guanta

Sense estil definit

BCIN

04

Església Parroquial De Sant Menna

Obra popular

-

04

Campanar de l'Església Parroquial de Sant
Menna

Romànic

-

05

Capella De Sant Fruitós

Romànic

-

06

Cases Unifamiliars Al Passeig Anselm Clavé,
56

Eclecticisme

-

07

Cases Unifamiliars Al Passeig Anselm Clavé,
80-82

Modernisme

-

08

Casa Ramoneda

Modernisme

-

09

Can Canyameras

Obra popular-Gòtic tardà

-

10

Can Padró

Obra popular

-

11

Can Senosa

Obra popular

-

12

Can Montllor de La Muntanya - Can Montllor
de Dalt

Obra popular

-

13

Mas Fruitós - Can Fritós

Obra popular

-

14

Can Roura - Can Roure

Obra popular-Gòtic

-

15

Caseriu de Serra Barona

Obra popular

-

16

Casa de la Vila de Sentmenat

Obra popular

-

17

Societat Coral "La Glòria

Modernisme

-

18

Habitatge al Carrer de l'Església, 7

Noucentisme

-

19

Habitatge Al Passeig Anselm Clavé, 75

Eclecticisme

-

20

Habitatge Al Passeig Anselm Clavé, 77

Eclecticisme

-

21

Habitatge Al Passeig Anselm Clavé, 73

Eclecticisme

-

22

Habitatge Al Passeig Anselm Clavé, 42

Eclecticisme

-

23

Habitatge Al Passeig Anselm Clavé, 85

Obra popular

-

24

Habitatge Al Passeig Anselm Clavé, 54

Modernisme

-

24

Ermita de Sant Miquel de l’Arn

Obra popular

-

25

Can Turull

Obra popular

-

25

Cementiri Nou

Modernisme

-
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Jaciments paleontològics
Existeix un únic element del patrimoni paleontològic inventariat al Departament de Cultura dins del terme
municipal de Sentmenat:

PATRIMONI PALEONTOLÒGIC
Codi

Element catalogat

01

Can Montllor

Cronologia

Marc legal

Des de Aragonià fins a Vallesià

-

ÚS SOCIAL
Sentmenat no és un municipi on l’activitat turística sigui significativa. Aquest fet queda palès en la següent
taula on no hi ha allotjaments de caràcter turístic a l’àmbit. Els allotjaments turístics es concentren
principalment a les poblacions que es situen a les proximitats de Sant Llorenç del Munt i dels Cingles de Bertí.

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS. 2015
Tipologia

Sentmenat

Vallès
Occidental

Hotels

0

51

Places d’Hotels

0

6.034

Càmpings

0

0

Places de càmpings

0

0

Turisme rural

0

3

00

28

Places de turisme rural

GESTIÓ DE RESIDUS
Sentmenat disposa d’una deixalleria municipal situada en el polígon industrial de Can Clapers. . El municipi
de Sentmenat disposa de contenidors per a la recollida de residus sòlids urbans i de matèria orgànica. A la
següent taula es mostra el nombre d’establiments que gestionen els residus al municipi, segregant segons la
tipologia de residus:

PRODUCCIÓ RESIDUS KG/HAB I DIA
2,00
1,80
1,60

GENERACIÓ DE RESIDUS

1,40

Any

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
CATALUNYA

VALLÈS OCCIDENTAL

SENTMENAT

Total
kg/hab./dia

Recollida no
selectiva

Recollida
selectiva

Total

2015

1,2

2.374,4

1.422,4

3.796,8

2014

1,2

2.329,0

1.438,2

3.767,2

2013

1,1

2.241,8

1.381,4

3.623,3

2012

1,2

2.317,6

1.413,2

3.730,4

2011

1,2

2.502,1

1.439,9

3.942,0

2010

1,4

2.445,5

1.606,6

4.052,1

Unitats: Tones
Font: Agència de residus de Catalunya
(1) Nombre d’establiments que han presentat la declaració de residus anual

RESIDUS DOMÈSTICS
Concepte

CATALUNYA

VALLÈS
OCCIDENTAL

SENTMENAT

1,35

1,10

1,20

% Fracció Resta

61,07

65,52

62,54

% Selectiva

38,93

34,48

37,46

kg/hab

Font: Agència de residus de Catalunya

El % de fracció de resta del municipi de Sentmenat es situa per sota de la mitjana del Vallès Occidental i de
Catalunya. El percentatge de fracció selectiva es situa sensiblement per sobre de la resta de Catalunya i per
sota de la comarca. Per contra la producció de residus per habitant es situa sensiblement per sobre de la
resta de la comarca i per sota de Catalunya.
SÒLS CONTAMINATS
Els sòls contaminats són produïts normalment per activitats humanes que provoquen concentracions de
contaminants superiors a les pròpies i que comporta un risc real o potencial per a la salut pública o els
sistemes naturals. Aquesta contaminació ve produïda normalment per:
•

Mala gestió de residus

•

Males pràctiques d’instal·lacions industrials
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•

Accidents

S’ha consultat a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) sobre la possible presència de sòls contaminats en
el municipi de Sentmenat. L’ARC informa de què no consta cap expedient de declaració de sòl contaminat
tramitat en relació a l’esmentat municipi.
Deixalleria municipal
Sentmenat disposa d’una deixalleria comarcal gestionada pel Consorci de residus del Vallès Occidental. És un
centre de recepció i emmagatzematge, selectiu, de residus municipals que no són objecte de recollida
domiciliària. En aquesta deixalleria s’hi aporten la següent tipologia de residus:
•

•

•

•

Residus municipals especials:


Fluorescents i llums de vapor de mercuri



Pneumàtics



Bateries



Dissolvents, pintures i vernissos



Piles



Frigorífics i electrodomèstics amb CFC



Olis minerals usats de procedència de particulars

Residus municipals ordinaris:


Paper i cartró



Vidre



Envasos lleugers



Plàstics



Ferralla i metalls



Tèxtils

Residus municipals voluminosos:


Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses



Mobles i altres

Altres residus municipals:


Fustes



Residus verds



Runes i restes de construcció d'obres menors

GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
El municipi de Sentmenat disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals del Consorci Besòs Tordera,
concretament l’estació depuradora d’aigües residuals de Can Canyameres. Aquesta depuradora tracta les
aigües residuals urbanes de la urbanització de Can Canyameres al terme municipal de Sentmenat. Està
dissenyada per tractar un cabal de 200 m³/dia, que suposa una població equivalent de 800 habitants, amb la
possibilitat d’ampliar-se fins a 1.200 habitants en funció de les necessitats futures. La depuradora és de tipus
biològic. Consta d’un pretractament amb tamís, un tanc polivalent que actua com a dipòsit de decantació i
digestió de fangs, dos biodiscs submergibles rotatius i dos decantadors lamel·lars. Les aigües tractades
desguassen al torrent de Can Riera
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RISCOS
Per al present planejament s’han tingut en compte els següents riscos ambientals:
•

Riscs geològics

•

Risc d’inundació

•

Risc d’incendis forestals

•

Risc químic

•

Risc electromagnètic

RISCS GEOLÒGICS
En aquest apartat s’expliciten els fenòmens a considerar con a riscos geològics. La presència de la riera de
Sentmenat i els seu efluents, la plana del Vallès i les Serralades Pre-litoral i Litoral generen que s’hagin de
considerar aquests riscos, i de forma separada al risc d’inundació de la Riera de Sentmenat.
Els riscos geològics van associats als següents fenòmens:
•

Risc d’esfondraments

•

Riscos d’esllavissades

Risc d’esfondraments
Els esfondraments són moviments verticals del terreny, més o menys ràpids, lligats a l’existència de cavitats
subterrànies pròximes a la superfície del terreny. La subsidència és un procés d’enfonsament lent, gradual,
d’un sector de la superfície terrestre.
L’àmbit de Sentmenat es situa dins de les zones de susceptibilitat mitjana, a qual cosa representa àrees del
terreny on afloren formacions calcàries potents i conglomerats. Aquest és el cas de la depressió VallèsPenedès.
Riscos d’esllavissades
Una esllavissada és el trencament d’una part del terreny que es desplaça vessant avall per la influència de la
gravetat. Dins d’aquesta definició s’inclouen una gran diversitat de processos, que es poden classificar en
quatre tipus en funció de la dinàmica i del risc que poden generar: despreniments, esllavissaments,
esllavissaments superficials i corrents d’arrossegalls.
Les causes del desencadenament d’una esllavissada poden ser naturals o bé antròpiques. L’expertesa té en
compte el risc associat a esllavissades per causes naturals. Les esllavissades degudes exclusivament a causes
antròpiques, com és el cas de l’excavació d’un talús, provenen de problemes geotècnics o de la mala execució
de les obres d’enginyeria. Tenint en compte que les causes antròpiques poden ser molt particulars i
específiques de les obres que s’executen, no es tindran en compte.
L’àmbit de Sentmenat es situa dins una zona de risc d’esllavissades baix.
sismicitat
La Mediterrània Occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d'Europa i
d'Àfrica. La taxa de convergència és moderada i per tant els terratrèmols, que són el resultat d'aquest
moviment, es produeixen, afortunadament, amb poca freqüència. Malgrat el perill moderat que tingui lloc
un terratrèmol destructor, els seus efectes generalitzats i el seu caràcter, avui dia encara totalment
impredictible, fan necessària la consideració del risc sísmic mitjançant una prevenció adequada.
Mapa de susceptibilitat als esfondraments i subsidència a Catalunya i
Mapa de susceptibilitat del terreny a generar esllavissades

Per això, l'any 1981 es va crear a la Generalitat de Catalunya el Servei de Sismologia, per estudiar amb detall
la sismicitat del territori, fer-ne un seguiment proper i determinar i caracteritzar les zones sísmiques.
Sentmenat segons el Pla SISMICAT (Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya) és d’obligat compliment
un Pla d’Actuació Municipal, donada la ubicació on es situa Sentmenat. Tot el Vallès Occidental es troba dins
una zona sísmica d’intensitat VII, segons l’avaluació de la perillositat sísmica, que permet una estimació de
la intensitat del moviment sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya. Per
conèixer els efectes produïts per un sisme d’una magnitud determinada existeix una correspondència amb la
intensitat màxima epicentral (MSK):

RELACIÓ ENTRE MAGNITUD I INTENSITAT MÀXIMA EPICENTRAL (MSK) D’UN TERRATRÈMOL
Magnitud

Intensitat màxima epicentral (MSK)

Descripció

3,0-4,0

IV

Oscil·lació d’objectes penjants

4,0-4,5

V

Desplaçament d’objectes lleugers

4,5-5,0

VI

Danys lleugers

5,0-5,5

VII

Danys moderats

5,5-6,0

VIII

Danys greus

6,0-7,0

IX

Danys greus generalitzats

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SENTMENAT. Avanç de Pla. Maig 2017

28

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL POUM

Risc d’inundació
Queda regulat per la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007,
relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d'inundació que està transposada a la legislació espanyola
mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió del risc d'inundació.
La normativa considera necessària l'elaboració de plans de gestió del risc, centrats en la prevenció, la
protecció i la preparació davant d’episodis d’inundacions, que s’hauran de realitzar tenint en consideració
les característiques de cada zona. Aquests plans, en els quals han de participar diversos agents, (haguessin
hagut d’estar redactats abans del 22 de desembre del 2015), però requereixen que s’elabori de forma prèvia
una avaluació preliminar del risc d’inundacions i els mapes de perillositat i de risc, fases ja dutes a terme al
Districte de conca fluvial de Catalunya o conques internes.
El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els àmbits inundables de la Riera de Sentmenat i
els seus afluents (torrent d’en Baell i torrent del Cosidor).
•

•

2,5

3,5



Ni el polígon industrial Mas d’en Cisa ni el de Can Clapers es veuen afectats per avingudes de període
de retorn alt degut al fort encaixament de la riera, tot i que el pont de la carretera C-1413a produeix
sobreelevacions.



Entre el pont de la carretera C-1413a i la urbanització de Can Duran a Palau-solità la riera circula
per terrenys principalment agrícoles, i per avingudes de període de retorn alt inunda parcialment
l’àmbit.

Torrent del Cosidor


Des de la capçalera del torrent fins a Can Palau el torrent circula entre camps de conreu i no es
produirien afeccions hidràuliques destacables.



Al barri de Can Palau, situat al marge esquerre, alguna de les edificacions de l’Avinguda de Salvador
Espriu situades més properes a la llera es podria veure afectada per avingudes de període de retorn
mig-alt. El pont de Can Palau produeixen sobreelevacions en la làmina d’aigua que empitjorarien les
condicions d’inundabilitat.



Aigua avall de les instal·lacions esportives municipals, el torrent desborda pel marge esquerre durant
avingudes de període de retorn alt. Uns metres aigua avall d’aquest punt hi ha la confluència amb
la Riera de Sentmenat.

3

2

2,5
1,5

•

2

Riera de Sentmenat


Des de la capçalera fins a la confluència amb el Torrent del Cosidor no s’observen possibles afeccions
hidràuliques degut a que el riu circula fortament encaixat.



Uns 150 metres aigua avall del pont de la carretera C-1413a, al marge dret hi ha una sèrie
d’edificacions que es poden veure afectades per avingudes de període de retorn mig. A partir
d’aquest punt hi ha una sèrie de meandres, a la part interior d’un dels quals (marge esquerre) hi ha
el centre esportiu Textil Besòs i una antiga fàbrica tèxtil que es poden veure afectada puntualment
per avingudes de període de retorn alt.



Fins l’alçada del bosc de Can Duran, la Riera de Santmenat passa per terrenys rústics i agrícoles i no
hi ha cap possible afecció destacable.

1,5

1

1
0,5

0

Torrent d’en Baell

0,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre

0

Intensitat

Zones sísmiques per a un sòl de tipus mitja i Sismicitat

Risc d’incendis forestals
El Vallès és una comarca amb un risc d’incendis elevat, però on la transformació agrícola i urbanística
condiciona més aquest risc. Per una banda hi ha més percentatge d’incendis provocats o negligències, però
per altra les superfícies cremades són petites i limitades a les illes de vegetació natural que s’han deixat
enmig de les grans zones urbanitzades.

TORRENT D’EN
BAELL

RIERA DE
SENTMENAT

TORRENT DE
CAN MONTLLOR

a la comarca del Vallès Occidental

El marc legal que regula la prevenció dels incendis, està contingut bàsicament en:
•

Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Per altra banda, el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals, inclou el municipi de Sentmenat, com a zona d’alt risc d’incendi forestal.
Combustibilitat
La combustibilitat és el paràmetre que s'utilitza per tipificar la propagació del foc dins d'una estructura de
vegetació. Es pot analitzar a través de models estructurals associats al comportament del foc i la seva
propagació. L’estudi dels combustibles té com a finalitat l’elaboració d’un mapa sobre la base dels 13 models
estàndard que inclou el programa BEHAVE elaborat per l’US Forest Service, i que els divideix en quatre grans
grups amb una propagació característica per a cadascun d’ells.
El municipi de Sentmenat es caracteritza amb una combustibilitat global Alta, pel predomini del bosc amb
matollar per sobre la resta de combustibles. Amb tot, també es troben models de combustibilitat Baixa,
associats als camps de conreu que segons l’estat en què es trobin actuen de tallafocs. El bosc d’alzinar, tot i
estar considerat com a combustibilitat alta, tampoc no presenta un perill molt elevat ja que és força humit i
amb espècies d’arbres força resistents al foc.
Inflamabilitat
Fa referència a la facilitat d’ignició, és a dir, a la facilitat amb que a partir d’una brasa s’inicia el foc.
Per determinar la inflamabilitat de les formacions vegetals presents, s’han contrastat els llistats resultat de
l’inventari de la vegetació, associant un nivell d’inflamabilitat segons INIA. Però en el treball present es té
en compte el mètode desenvolupat al CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals). La
inflamabilitat d'una espècie, es mesura des de dos punts de vista: el temps d’espera fins a l’aparició de la
flama (temps d’inflamació) davant d’un focus de calor constant, i el percentatge d’assaigs positius.
T=10 ANYS
T=100 ANYS
T=500 ANYS

Àmbits inundables segons el PEF a l’àrea del riu Mogent

Els models d’inflamabilitat presents al municipi de Sentmenat són sobretot el model 7, amb un recobriment
més gran que el 50% d’espècies de tipus 1 i 2; un model 9 amb recobriment més gran del 100% d’espècies
tipus 1 i 2 als boscos del municipi, i en les zones més urbanitzades el model 3.
En general, es pot caracteritzar la inflamabilitat de les formacions vegetals del municipi, com de tipus 1-3,
és a dir espècies moderadament inflamables i/o molt inflamables durant tot l’any.

en el municipi de Sentmenat
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Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals
La distribució dels combustibles es podria descriure com un paisatge agrícola (model R2) amb algunes taques
forestals contínues (Model de combustible 6), que representarien el combustible majoritari dins l’àmbit
d’estudi. El model de menor combustibilitat (Model R1), correspon a les zones urbanitzades amb jardins i
habitatges.
Tots aquests combustibles es situen dins un entorn agroforestal molt humanitzat, sobretot en la part central
i occidental del municipi, en cas d’originar-se foc, l’extensió dels focs forestals, donada la combustibiliat i
inflamabilitat de les masses forestals, actuaran com a vectors de propagació sobre els matollars, representant
un perill per l’entorn. Però al mateix temps, hi ha presència de camps de conreu que es llauren o tenen
vegetació verda una bona part de l’any, així com al bosc hi ha presència d’espècies poc inflamables que
permeten reduir aquest perill d’incendis. És destacable la massa forestal situada a al nord del municipi (als
contraforts del massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac), que connecten amb la Serralada dels Cingles de
Bertí i el massís del Montseny, on l’extensió i la continuïtat de les masses forestals és significativa.
El risc d’incendi forestal de l’àmbit del planejament es pot considerar Alt a tota la superfície amb conreus i
bosc, amb presència d’espècies que poden ser inflamables, i a l’altre extrem un risc molt baix a les parcel·les
urbanitzades amb edificacions, gespa i jardins amb espècies poc combustibles, donat:
•

La combustibilitat del matollar: Alta

•

Continuïtat del bosc.

•

La inflamabilitat de les formacions vegetals, amb espècies moderadament inflamables i/o molt
inflamables durant tot l’any.

•

Els ponts que poden suposar els conreus de secà, sobretot a l’estiu quan les comunitats associades amb
cereals secs. Tot i que els camps fragmenten el territori suposen ponts que poden facilitar l’expansió
dels incendis, i al contrari poden ser tallafocs en cas de llaurar-los de seguida que s’assequen.

Tot i la potencialitat Alta, l’índex de causalitat del municipi afectat varia entre ALT i MIG, essent aquest
últim el majoritari.
Risc químic
S’ha fet una avaluació dels risc químic de la zona, tant pel que fa a les instal·lacions afectades per la
normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en instal·lacions que manipulen substàncies
perilloses (Plaseqcat), com pel que fa al transport de mercaderies perilloses (Transcat).
Plaseqcat
El Plaseqcat és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya que pretén abastar totes les instal·lacions
afectades per la normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en instal·lacions que
manipulen substàncies perilloses, així com d’altres instal·lacions que per les seves peculiaritats també es
puguin considerar com a generadors de risc químic.
Així, el Plaseqcat esdevé el pla d’emergència per risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies
perilloses (risc d’accident greu) per a tot el conjunt de Catalunya, elaborat des de la Generalitat de
Catalunya.
ZONA D’ALERTA

Instal·lacions amb matèries perilloses (SEVESO)
En el municipi de Sentmenat, segons el Plaseqcat no hi ha cap empresa amb un nivell de risc químic associat.
Malgrat això, hi hagut un episodi de risc, durant la redacció del present document, en l’empresa INDUKERN
de Sentmenat. Aquesta empresa està en SNU i allunyada del nucli.
ZONA D’INTERVENCIÓ

Zones d’intervenció i d’alerta del Plaseqcat

Aquest fet mostra que, malgrat hi ha activitats afectades pel Plaseqcat, o si més no, no generen zones
d’intervenció i alerta, es poden donar situacions de risc.
Municipis amb instal·lacions de risc
Sentmenat no consta com a municipi amb instal·lacions de risc, però el municipi veí de Castellar del Vallès
sí:

MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS DE RISC
Sector de risc
Vallès
Occidental
Llobregat

-

Nivell Alt

Nivell Baix

Explosius

Altres

Castellbisbal
Martorell,

Abrera

Masquefa

Barberà del Vallès

Castellbisbal

Sant
Llorenç
d’Hortons

Olesa
Montserrat

Martorell

Barcelona

Rubí

Sant Esteve Sesrovires

Castellví de Rosanes

Terrassa�

Sant Cugat del Vallès�

Cervelló

Rubí

ADIF

Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar

Collbató
Corbera de Llobregat
El Papiol
Els Hostalets de Pierola
Esparreguera� Marganell
Monistrol de Montserrat
Pallejà
Polinyà
Rellinars
Ripollet
Sabadell
Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Llobregat
Sant Just Desvern
Sant Quirze del Vallès
Santa Coloma de Cervelló
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MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS DE RISC
Sector de risc

Nivell Alt

Nivell Baix

ADIF

Explosius

Altres
Santa Perpètua de la Mogoda
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls�

Municipis amb obligació o recomanació d’elaborar un pla d’actuació municipal
Els municipis amb obligació o recomanació d’elaborar un pla d’actuació municipal són els que es mostren a
continuació. Sentmenat no hi consta.
MUNICIPIS AMB OBLIGACIÓ O RECOMANACIÓ D’ELABORAR UN PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
Sector de risc

Obligat

Recomanat

Municipis per informar

Vallès Occidental Llobregat

Abrera

Barcelona10

Marganell

Barberà del Vallès

Castellar del Vallès

Castellbell i el Vilar

Castellví de Rosanes

Castellbisbal

Cervelló

Corbera de Llobregat

Collbató

El Papiol

Els Hostalets de Pierola

Esparreguera
Martorell

La Palma de Cervelló
Masquefa

Monistrol de Montserrat

Rellinars

Olesa de Montserrat

Ripollet

Pallejà

Sant Andreu de la Barca

Polinyà

Sant Esteve Sesrovires

Rubí

Sant Feliu de Llobregat

Sabadell

Sant Just Desvern

Sant Cugat del Vallès

Santa Coloma de Cervelló

Sant Llorenç d’Hortons

Sant 4uirze del Vallès

Santa Perpètua de Mogoda

Ullastrell

Terrassa

Vacarisses

Risc associat al transport per mercaderies
perilloses per carretera, segons el TRANSCAT

Viladecavalls

Zones d’intervenció i zones d’alerta
En base a la tipologia d’indústria i als productes químics que es manipulen es defineixen les zones
d’intervenció (Z.I.) i les zones d’alerta (Z.A.).
•

La Zona d'intervenció (ZI) és aquella en què les conseqüències de l'accident produeixen un nivell de danys
que justifica la presa de mesures de protecció per a la població. Només hi pot penetrar la Unitat Bàsica
d'Intervenció Directa.

•

La Zona d'alerta (ZA) és aquella en què les conseqüències de l'accident provoquen efectes que, encara
que perceptibles per a la població, no justifiquen la presa de mesures de protecció per a la població
excepte per als grups crítics (xiquets, ancians i persones malaltes).

Transcat
El Transcat és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya per a accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Es tracta d’un pla que té com a objectiu principal protegir
a la població en cas d’accident durant el transport de productes químics perillosos per carretera o ferrocarril.

380 kV
380 kV
380 kV
380 kV

El Pla incorpora mapes d’abast autonòmic sobre el flux de mercaderies perilloses transportades tant per
carretera com per ferrocarril.
S’ha consultat el TRANSCAT, segons el qual, no hi cap via afectada a l’entorn del planejament, segons
Resolució INT/2330/2013, que estableix nous criteris sobre les condicions mínimes a complir dels
desenvolupaments afectats per mercaderies perilloses. Pel municipi de Sentmenat hi discorren les següents
infraestructures incloses en el pla Transcat:

220 kV

INFRAESTRUTCURES TRANSCAT
220 kV
SUBESTACIÓ SENTMENAT

Tipologia

Infraestructura

Nivell de flux

Carreteres

C-1413a

BAIX

B-142

BAIX

En aquest apartat es pot concloure que:

220 kV

•

Segons el pla Plaseqcat, en el municipi de Sentmenat no hi ha cap empresa que manipula matèries
perilloses.

•

El Plaseqcat defineix que Sentmenat no té instal·lacions amb risc químic.

•

El Plaseqcat indica que els municipis que es situen en zones de risc hauran de definir zones d’intervenció
i d’alerta al voltant de les industries, com a mesures de seguretat. El pla no cita el municipi.

•

S’ha consultat el TRANSCAT, segons el qual hi ha carreteres (C-1413a i B-142) que travessen el terme
municipal, segons Resolució INT/2330/2013, que estableix nous criteris sobre les condicions mínimes a
complir dels desenvolupaments afectats per mercaderies perilloses. Les dues carreteres però tenen un
nivell de flux baix.

Línies elèctriques en el municipi de Sentmenat
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Risc d’exposicions a camps magnètics
Les dades disponibles indiquen que els nivells de contaminació electromagnètica es mantenen baixos a
Sentmenat. Els camps elèctrics d’origen antròpic en l’ambient són generats principalment per les línies d’alta
tensió (f = 50 Hz) i pels sistemes de comunicació per radiofreqüència (f = 0,9-300 GHz), tot i que, dins d’aquest
últim espectre, molts aparells domèstics també generen Camps electromagnètics. A Catalunya, els nivells de
referència per a les radiacions de baixa freqüència (50 Hz) són de 5000 V/m i de 27,46 V/m per a la telefonia
mòbil GMS 900 (900 MHz), dues terceres part del nivell de referència estatal i europeu. En el municipi de
Sentmenat hi ha implantada la subestació elèctrica que connecta l’àrea del Barcelonès i Vallès amb les
comarques centrals. D’aquesta estació arriben dues es de 220 kV que provenen de Polinyà (al sud) i de Lliçà
d’Amunt (est). Les quatre línies de 380 kV que surten de la subestació de Sentmenat es dirigeixen cap al nord,
concretament cap el coll de Monner.

2.2

REQUERIMENTS NORMATIUS QUE AFECTEN L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ

PLANEJAMENT TERRITORIAL
PLA TERRITORIAL DE CATALUNYA
El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i modificat per la Llei
24/2001, de 31 de desembre, determina i delimita sistemes de proposta, amb l’objectiu de comprendre i
concretar propostes territorials per aconseguir les objectius territorials perseguits: resolució de desequilibris
territorials, consecució d’un equilibri territorial, reforçar els lligams i estructures entre nuclis, formar un
sistema urbà més potent o complex segons les funcions que se’ls hi assigni.
El municipi de Sentmenat s’inclou en els sistemes d’expansió i articulació del sistema central metropolità.
Definits com aquells que tenen encara capacitat territorial d'acollida, capacitat, però, que comenci a
comprometre la qualitat de vida que s'hi gaudeix. Són sistemes amb una expansió urbanística planejada que,
una vegada portada a terme, farà que determinades àrees del sistema assoleixin unes densitats considerables.
Tenen la consideració de sistemes d'expansió i articulació del sistema central metropolità la part central i
litoral de la comarca del Baix Llobregat, tota la comarca del Vallès Occidental i la part del Vallès Oriental
que limita amb l’Occidental fins a la riera del Tenes i la part sud del Maresme fins a Vilassar de Mar.

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB)

SÒL DE PROTECCIÓ
PREVENTIU

SÒL DE PROTECCIÓ
ESPECIAL

En definitiva, són els sistemes que han suportat i suporten encara l'expansió urbanística del lloc central i que
encara compten amb quantitats respectables.

El municipi de Sentmenat es troba englobat en el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat
l’abril de 2010 (DOGC núm. 5627 12-05-2010).
Dins del terme municipal de Sentmenat, el PTMB defineix principalment els següents tipus de sòl:
ESPAIS OBERTS PLA TERRITORIAL

•

SÒL DE PROETCCIÓ ESPECIAL
SÒL DE PROTECCIÓ PREVENTIU

Espais oberts. El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament
urbanístic en el moment de l’aprovació del Pla i és considerat un component fonamental de l’ordenació
del territori.


Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari. Són aquells en què concorren valors que
justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els
poguessin afectar.
Aquesta categoria que defineix el PTMB és significativa a l’àmbit del municipi, donat que més del
80% de la superfície del municipi són espais de protecció especial. Aquests àmbits es situen en les
masses forestals que davallen del Massís de Sant Llorenç del Munt i de les carenes que connecten
amb els Cingles de Bertí, juntament amb les àrees agrícoles de la plana de la Riera de Sentmenat.



Espais de protecció preventiva. S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com a no
urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial,
però als quals es reconeix, en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva
condició d’espai de transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial.
A Sentmenat aquesta superfície s’inclou en una proporció molt baixa respecte la superfície total del
municipi. Concretament hi ha una franja entre la urbanització de Can Canyameres i el torrent de
Can Quer.

•

Sistema d’assentaments. De les diferents estratègies que estableix el PTMB respecte els conjunts urbans,
Sentmenat s’identifica com una nodalitat de “polaritat comarcal”, és a dir, “ciutats externes als continus
urbans intermunicipals, que articulen territoris d’entorn, normalment de caràcter rural o amb elevada
presència d’àrees residencials especialitzades”.
Les propostes que es presenten en aquest document pretenen establir-se amb la màxima coherència
possible amb el PTMB.

Sistema d’espais oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El Pla territorial indica que:
•

“Els espais de protecció especial han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, i amb aquesta
finalitat, i d’acord amb la legislació vigent, serà classificat com a sòl no urbanitzable pels plans
d’ordenació urbanística municipal i s’hi aplicarà el règim que estableix aquest article.

•

Excepcionalment, i de manera justificada, es pot incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de
garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al sistema
d’espais lliures públics que pot resultar del procés de gestió urbanística corresponent.”

•

L’Avanç de POUM concretarà amb major detall les determinacions del vigent planejament territorial,
detectant aquells llocs on convingui reforçar-les i/o matisar-les.

PLANEJAMENT LOCAL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA
De la totalitat dels sectors i àmbits delimitats pel PGOU 98 han estat executats 6 plans parcials residencials,
1 pla parcial industrial, 9 unitats d’actuació residencials, 1 pla especial i 3 unitats d’actuació no residencials.
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En total s’han executat 58,77 hectàrees de sòl que han comportat un total de 31,81 ha de sòls públics (10,62
ha de nova vialitat, 17,24 ha d’espais lliures i 4,05 ha de sòl per a equipaments) i 26,91 ha de sòl privat on
acollir 1.628 nous habitatges i 72.775 m² de sostre per a activitat econòmica.
D’acord amb l’estimació del grau d’execució de cadascun d’ells, podem establir que en els 17 anys de vigència
del PGOU 98 s’han edificat més de 950 habitatges inclosos dins dels sectors i els àmbits delimitats pel Pla.
D’aquests, un 60% són plurifamiliars i un 40% unifamiliars. S’estima que resta un potencial de més de 650
habitatges no executats amb la mateixa relació plurifamiliar – unifamiliar.
ALTRES PLANS SECTORIALS I DE PROTECCIÓ
PLA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
A Catalunya, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat l'any 1992, és l'instrument de planificació de
nivell superior que estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del
conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial de
Catalunya (1995).
Els objectius fonamentals del PEIN són dos:
•

Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat
biològica del territori de Catalunya.

•

Donar una protecció bàsica a aquests espais.

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya estan inclosos al PEIN.
En el terme municipal de Sentmenat no hi ha cap Espai d’Interès Natural, però limita amb el de Sant Llorenç
del Munt Serra de l’Obac.
XARXA NATURA 2000
Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les
espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es
mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament.
Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de conservació de la natura. D'aquesta manera,
la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a més, s'ha
compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d'una mostra significativa dels hàbitats
i les espècies que millor el representen.
Actualment a Catalunya existeixen 115 espais que estan declarats com Zones Especials de Conservació (ZEC)
i 73 com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA) (dades a 31 de desembre de 2015).
En el municipi de Sentmenat no hi ha declarat cap espai inclòs a Xarxa Natura 2000.
PLA DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE
BARCELONA 2.011 – 2.020 (PDI)
El Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 (PDI) recull totes les actuacions en infraestructura de transport
públic per al decenni 2011-2020 a l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona, amb independència de
l’Administració i l’operador que l’explota. Al municipi de Sentmenat no es preveu actuacions. Les actuacions
més properes previstes es situen en el municipi de Sabadell al sud del municipi de Sentmenat:
•

FGC. Can Feu - Ca n'Oriac

•

Actuacions de la Xarxa de ferrocarrils estal a Camp Llong

PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (PITC)
El Pla d’Infraestructures de Transport Públic de Catalunya (PITC) té com objecte definir la xarxa
d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya fins el 2.026, en coherència amb les
directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC reforça
l’estructura nodal del territori, en coherència amb la política territorial adoptada pel Pla Territorial General
i els plans territorials parcials, garanteix uns nivells coherents d’accessibilitat i de connectivitat amb els
diferents nodes urbans, articula les xarxes de transport catalanes i contribueix a la vertebració de l’Euroregió.
Per l’àmbit de Sentmenat, el PITC preveu l’ampliació de la connexió ferroviària a Barcelona des del Vallès,
amb l’objectiu d’incrementar la cobertura territorial del ferrocarril. L’estimació pressupostària d’aquesta
actuació és de 300 M€ i l’administració competent és la Generalitat de Catalunya.
PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (PDM)
El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) té per objecte planificar la
mobilitat de la Regió tenint en compte tots els modes de transport, els passatgers i les mercaderies, i
fomentant els desplaçaments dels modes no motoritzats per aconseguir un nou model de mobilitat en l’horitzó
temporal de 2012.

Connector
Espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari

Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El pdM no planteja noves infraestructures viàries ni ferroviàries sinó que garanteix l’execució del PDI i de les
infraestructures viàries incloses al PITC (augment en més de 238 km de la xarxa ferroviària i en 290 km de la
viària), proposant mesures d’optimització i millora de la seva rendibilitat ambiental i social. Sí que planteja
la creació d’una xarxa de 150 km de carril bici quer connecti nuclis de l’AMB propers entre ells i nous itineraris
de vianants.
PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DE CATALUNYA 2020 (A INFORMACIÓ PÚBLICA)
L’objectiu és configurar una veritable xarxa de transport públic que atengui les demandes de mobilitat en
cada corredor o pol de mobilitat amb una oferta adequada i sostenible. Aquest Pla defineix les directrius i
les línies d’actuació per als propers anys en relació amb l’oferta dels serveis de transport públic a Catalunya
i la gestió del conjunt del sistema.
•

Pel que fa a l’oferta, es proposen nous serveis i també racionalitzar els actualment existents tant a la
xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat d’ampliar la
cobertura del sistema allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població.
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•

En el cas dels serveis de transport ferroviari, es preveuen mesures per racionalitzar l’oferta amb un
esment especial a la necessitat de millorar la fiabilitat dels serveis i amb la previsió d’una reestructuració
global de la xarxa amb la consolidació dels serveis existents i l’extensió de les rodalies territorials a
Girona, Lleida i Tarragona a banda de les actuacions de millora de servei derivats del perllongament dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell i Terrassa.

•

Quant als serveis de transport per carretera, es preveu el desenvolupament de la xarxa d’altes
prestacions expres.cat, la realització d’estudis de millora de serveis comarcals, la potenciació dels
serveis en zones de baixa densitat i la potenciació de la xarxa transfronterera.

•

Finalment es preveuen mesures per a la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la potenciació
de la connexió tren i bus.

DIRECTIVA HÀBITATS
El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva Hàbitats, o Directiva 92/43/CEE. L'annex
I d'aquesta Directiva establia una relació d’hàbitats anomenats hàbitats d’interès comunitari (HIC).
Posteriorment, el 27 d'octubre de 1997, es va aprovar la Directiva 97/62/CE, per la qual s'adapta al progrés
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. Aquesta nova Directiva, que modifica la Directiva Hàbitats inicial,
inclou en el seu annex I una nova relació d'hàbitats d'interès comunitari, adaptada al millor coneixement dels
hàbitats naturals assolit amb el pas dels anys. L'objectiu general de la Directiva Hàbitats és la conservació
de la biodiversitat al territori de la Unió Europea (UE), mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les
espècies de flora i fauna silvestres. Per aconseguir-ho, estableix la creació d'una xarxa d'espais naturals
protegits a escala europea, la Xarxa Natura 2000. Dins del municipi de Sentmenat s’hi distingeixen els
següents HICs:
•

3290. Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion

•

6220. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

•

92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

•

9340. Alzinars i carrascars.

•

9530. Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

•

9540. Pinedes mediterrànies.

PLA TERRITORIAL SECTORIAL DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA DE CATALUNYA I LA SEVA AVALUACIÓ AMBIENTAL
El Pla Territorial Sectorial de Connectivitat és l’instrument normatiu que ha de regir el desplegament de les
polítiques de manteniment i potenciació de la connectivitat ecològica al nostre territori.
Els seus objectius són:
•

Assegurar la connectivitat entre els elements del sistema d'espais naturals protegits.

•

Garantir la connectivitat dels grans ecosistemes de país.

•

Afavorir la connectivitat i la reducció de la fragmentació dels hàbitats en el conjunt de la matriu
territorial.

•

Recuperar la connectivitat en la major part de la xarxa fluvial de Catalunya.

3290. RIUS MEDITERRANIS INTERMITENTS

9340. ALZINARS I CARRASCARS

•

Incidir en les àrees on els processos de fragmentació han creat conflictes per reduir-los o eliminar-los.

6220. PRATS MEDITERRANIS RICS EN ANUALS

9530. PINEDES SUBMEDITERRÀNIES DE PINASSA

•

Establir les bases per reforçar la protecció efectiva dels espais protegits marins.

92A0. ALBEREDES i SALZEDES

9540. PINEDES MEDITERRÀNIES

•

Disposar d'una bona articulació amb el planejament territorial general i parcial.

•

Implicar les polítiques i plans sectorials en la conservació i millora de la connectivitat.

•

Impulsar la implicació dels diferents actors socials en la conservació i millora de la connectivitat.

Hàbitats d’interès comunitari a l’àmbit de Sentmenat

PLANIFICACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS
L'objectiu general de la Planificació d'espais fluvials és avançar en la resolució i ordenació dels diversos
conflictes hidràulics, ambientals i morfodinàmics vinculats a la gestió de l'aigua i el medi hídric de l'espai
fluvial. Per això, cal disposar d'un diagnòstic referit a l'estat actual de les xarxes fluvials principals de les
conques catalanes en les diferents dimensions, i el plantejament i proposició de solucions de caràcter
integral. Els principals objectius, comuns a tots els treballs de Planificació d'espais fluvials són:
•

Determinar els cabals de disseny de la conca i delimitar les zones inundables per a diferents períodes de
retorn

•

Avaluar l'estat ecològic dels ecosistemes fluvials

•

Zonificar l'espai fluvial tenint en compte la funcionalitat i les dinàmiques ecològiques i el comportament
hidràulic de la xarxa fluvial.

•

Plantejar un conjunt de mesures orientades a resoldre els problemes detectats als diferents àmbits

•

Definir els criteris de gestió i d' intervenció en els espais fluvials

•

Sensibilitzar, informar i consciència la població, els ens locals i les entitats públiques o privades
interessades a portar a cap els plans i programes per reduir la vulnerabilitat dels béns i les persones i
millorar l'estat ecològic, a partir del coneixement obtingut amb la informació elaborada.

La Riera de Sentmenat, està inclosa en la Planificació de l'espai fluvial de la conca del Besòs. Queda descrit
de la següent manera: La Riera de Sentmenat en el tram del municipi discorre per uns terrenys propicis per
a la formació d’un gran nombre de meandres. En aquest curs, molt menys antropitzat, sí que s’hi distingeixen
sectors corresponents a les terrasses actual, baixa, mitja i alta..
DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA
Aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre
de 2000 (2000/60/CE), la Directiva Marc de l’Aigua origina i condiciona un canvi important en el concepte
de gestió, protecció i planificació de l’ús de l’aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses
d’aigua continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició. En aquesta Directiva
es deixa de veure les aigües que discorren pel territori des d’un punt de vista únicament hidràulic i comercial,
i contempla aquest recurs com a part estructural i funcional indispensable del medi natural i integrat, alhora,
dins d’un marc d’ús i gestió sostenible. Així, doncs, l’entrada en vigor de la DMPA, el 22 de desembre de 2000
(dia de la seva publicació al DOCE), i la seva posterior transposició a la normativa estatal, requerida per abans
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del 22 de desembre de 2003, condicionen un seguit de canvis des del punt de vista normatiu, a nivell estatal
i autonòmic, així com en la planificació, gestió i control, de manera integrada, de les masses d’aigua, tant
continentals com costaneres, a partir de les autoritats competents de les respectives demarcacions
hidrogràfiques. Per a la implantació dels criteris i objectius de la Directiva Marc de l’Aigua caldrà realitzar
un seguit de treballs i estudis inicials per a la generació de Plans i Programes, que es sintetitzaran
posteriorment al Pla de Gestió. Els treballs realitzats i, en general, els nous criteris de gestió, intervenció i
planificació dels sistemes aquàtics, hauran de basar-se en els principis fonamentals de la Directiva. A partir
d’aquests principis es fonamentarà i articularà el procediment d’implantació de la DMPA. Aquesta incorpora
quatre principis bàsics que hauran de ser tinguts en compte als plans i programes de gestió dels espais
aquàtics:
1.

Principi de no deteriorament i manteniment del Bon Estat de les masses d’aigua superficials i
subterrànies.

2.

Principi d’enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs.

3.

Principi de participació social i transparència en les polítiques de l’aigua.

4.

Principi de plena recuperació de costos en la gestió dels recursos i de l’espai aquàtics.

El principal objectiu de la Directiva Marc de l’Aigua es basa en l’assoliment del bon Estat Ecològic dels
sistemes aquàtics superficials, i el bon estat Químic i Quantitatiu de les aigües subterrànies. D’aquesta
manera, la gestió i planificació dels recursos hídrics i dels espais associats s’han de desenvolupar sota els
següents condicionants:
•

Prevenir el deteriorament de l’estat de les aigües des de l’entrada en vigor de la DMPA (finals de 2000).

•

Arribar al bon estat de les aigües, sota l’enfocament combinat i la gestió integrada, i amb elements
d’anàlisi que ens mesurin l’estructura i el funcionament de l’ecosistema, en el cas de les aigües
superficials, i la bona qualitat química i equilibri quantitatiu sostenible, en el cas de les aigües
subterrànies, abans de finals de 2.015.

DOCUMENT IMPRESS
Aquest document és una síntesis dels treballs de caracterització i definició de les masses d'aigua (unitat de
gestió sobre la que recaurà el programa de mesures per tal d’assolir els objectius de la DMA), i risc
d’incompliment d’objectius de la DMA (Directiva marc de l’Aigua), conegut com a document IMPRESS, que
dóna resposta als Articles 5, 6 i 7 de la DMA. Les masses d’aigua es caracteritzen i tipifiquen, sobre cada una
d’elles s’analitzen les pressions existents (activitats que poden provocar alteracions al medi) i els impactes
mesurats, i s’analitza el risc d'incompliment dels objectius de la DMA. Aquesta anàlisis s’ha realitzat per a les
masses d’aigua (rius, llacs, zones humides, aigües costaneres, aigües de transició i aigües subterrànies) de les
conques internes de Catalunya (àmbit sobre el qual la Generalitat de Catalunya té plenes competències en
la planificació hidrològica), i part catalana de les conques intercomunitàries de l’Ebre, la Garona i la Sènia
(àmbit de planificació de les conques de l’Ebre i del Xúquer). L’anàlisi del risc d’incompliment d’objectius
permetrà articular el posterior Programa de Mesures i elaborar el futur Pla de Gestió de la Demarcació
Hidrogràfica de les conques internes de Catalunya, el qual haurà d’integrar les mesures necessàries per a la
gestió integrada i sostenible dels recursos hídrics, compatible amb el bon estat dels ecosistemes. Alhora,
aportarà informació per als Programes de Mesures i els Plans de Gestió que hagin de realitzar les demarcacions
hidrogràfiques intercomunitàries. Les masses d’aigua dins d’una demarcació hidrogràfica es diferencien en
categories (rius, llacs, zones humides, aigües de transició, aigües costaneres, aigües subterrànies), dins de
les quals es classifiquen en diferents tipus en funció de les característiques morfomètriques, ambientals,
climàtiques, geogràfiques i, en general, aquelles variables que intervenen en la caracterització i distribució
de la biocenosi. Una vegada establerts els tipus dins de les categories, es defineixen les masses d’aigua amb
criteris de gestió integrada i sota l’enfocament combinat. La delimitació de les masses d’aigua i les seves
zones d’influència, contextualitzada dins d’un tipus i una categoria determinades, permet concretar la gestió
i el programa de mesures per a l’assoliment dels objectius marcats per la DMA, i ajustar el Programa de
Seguiment i Control. Mitjançant l’anàlisi IMPRESS es proposen masses d’aigua fortament modificades (HMWB),
les quals no hauran d’assolir el bon estat ecològic del sistema sinó el bon potencial ecològic (màxima qualitat
possible). Les masses d’aigua es classifiquen com a fortament modificades sota els criteris de forta pressió i
impactes hidromorfològics, i en les quals la seva recuperació i assoliment del bon estat ecològic és inviable
des d’un punt de vista econòmic o social, o les repercussions de la seva recuperació produeixen impactes
ambientals pitjors.
PLA DE L’ENERGIA DE CATALUNYA 2.012-2.020
El nou Pla de l’Energia de Catalunya 2012 – 2020 aborda la nova orientació que es vol donar a la política
energètica catalana, integrant-ne aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb
l’energia.
Les principals motivacions per a la realització d’aquest nou Pla estan relacionades amb les següents
problemàtiques:
1.

L’actual escenari energètic internacional, amb una previsió de preus elevats del petroli a mig i llarg
termini i amb un important risc geoestratègic en l’abastament, exigeix una adequació de les estratègies
de les polítiques d’oferta i de demanda energètica de Catalunya.

2.

Les exigències de la societat catalana són cada vegada majors tant pel que fa a la qualitat dels
subministraments energètics com pel que fa a la disminució de l’impacte ambiental de la producció i l’ús
de l’energia, i, en particular, de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La nova planificació
energètica ha de respondre a aquests criteris, i combinar-los amb criteris econòmics.

3.

La voluntat del Govern català de contribuir en la part proporcional que li correspongui a l’assoliment
dels objectius europeus i espanyols de reducció d’emissions de GEH, molt especialment en els sectors
difusos (transport, residus, la indústria no coberta per la Directiva de comerç de drets d’emissió, ....)
que és on Catalunya disposa de capacitat i d’espai competencial per actuar.

4.

L’energia és cada cop més un factor fonamental per a la competitivitat econòmica, tant pel seu efecte
sobre els preus com pel seu potencial industrial com a sector d’activitat econòmica. Aquesta planificació
energètica ha d’incloure la necessària vertebració d’un potent sector econòmic en l’àmbit de l’energia
a Catalunya.

La principal missió que fixa el Pla passa per assolir una economia/societat de baixa intensitat energètica i
baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini.
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SENSIBILITAT AMBIENTAL. PRINICPALS EFECTES AMBIENTALS POTENCIALS

A continuació es mostra una síntesi de la diagnosi dels elements rellevants del medi extreta a partir dels apartats
anteriors, que conclou en la sensibilitat ambiental de l’àmbit objecte del planejament.
En base a aquesta, alhora es formulen el objectius i criteris ambientals, a considerar en el planejament, associant
a aquests els potencials efectes ambientals principals. Aquests efectes ambientals s’estructuren en els següents
capítols:
•

Ocupació i consum de sòl.

•

Cicle de l’aigua

•

Ambient atmosfèric i canvi climàtic

•

Gestió de residus

•

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació

•

Biodiversitat connectivitat ecològica i patrimoni natural

•

Paisatge, patrimoni cultural i ús social

3.1

SENSIBILITAT AMBIENTAL

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que permeten amb un major
nivell acollir els usos previstos.
En aquest cas, es defineixen els criteris per a la redacció de la DOCUMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SENTMENAT.
El plànol de sensibilitat ambiental s’ha realitzat sobre cartografia 1:5.000, amb l’addició de múltiples criteris.
En principi, l’organització bàsica ha estat la següent:
1.

2.

MEDI FÍSIC


Geomorfologia. Pendents



Geomorfologia. Orientacions



Hidrologia superficial. Rius i rieres

MEDI NATURAL


Cobertes del sòl



Hàbitats d’interès comunitari



Espais d’especial interès natural: PEIN, Xarxa Natura 2000, Zones humides.

3.

4.

MEDI CULTURAL


Patrimoni arqueològic



Patrimoni arquitectònic

MEDI TERRITORIAL


Usos del sòl



Planejament urbanístic



Xarxa de camins (Camins ramaders, GR, xarxa bàsica d’incendis forestals)

A cadascun d’aquests plànols temàtics, i en funció de les subclasses definides, s’associa un nivell de sensibilitat.
Les classes de sensibilitat o d’acollida són quatre, que correspondrien als nivells d’afecció si s’ocupessin amb
l’ús previst:

SENSIBILITAT
Codi

Sensibilitat

Nivell d’acollida

1

Baixa

Alta

2

Mitjana

Mitjana

3

Alta

Baixa

4

Molt Alta

Excloent

La composició final del plànol es fa per l’addició dels diferents plànols temàtics, quedant com a sensibilitat final
la més alta del polígon d’intersecció. És a dir, en un àmbit d’intersecció de dues sensibilitats diferents, respecte
a dos conceptes, en el plànol de sensibilitat ambiental queda grafiada la més alta dels dos conceptes.

SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT
MEDI

Concepte

SENSIBILITAT
ADD

B

M

A

MA

MEDI FÍSIC
Geòtops i zones d’interès geològic

Geomorfologia. Pendents (1)

Geòtops

-

Zones d’interès no catalogades

-

P < 10 %
10 %< P < 20 %
20 %< P < 30 %
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SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT
MEDI

Concepte

SENSIBILITAT
ADD

Hidrologia superficial. Rius i rieres

B

M

MA

> 30 %



Avinguda 10 anys



Avinguda 100 anys



Avinguda 500 anys
Hidrologia subterrània

A



Aqüífers protegits



Altres formacions aqüíferes



MEDI NATURAL
Cobertes del sòl

Hàbitats d’Interès Comunitari

Abocadors



Aigües continentals



Boscos caducifolis



Boscos d’esclerofil·les



Boscos de coníferes



Conreus arboris



Conreus herbacis



Matollar



Plantacions de ribera



Prats i herbassar



Roquissars i tarteres



Vials i aparcaments



Zones en obres



Zones industrials



Zones nues



Zones urbanes



Zones verdes



Codi 1430. Matollars halonitròfils (PeganoSalsoletea)



Codi 9240. Rouredes ibèriques de rioure
valencà (Quercus faginea) i roure africà
(Quercus canariensis)



Codi 92A0. Alberedes, salzedes i altres
boscos de ribera. No prioritari.



Codi
9340. Alzinars i carrascars. No
prioritari.



Codi 91E0. Vernedes i altres boscos de ribera
afins (Alno-Padion). Prioritari
Codi 9540.
prioritari.
Espais inclosos en el PEIN

Pinedes

mediterrànies.

Corredor-Montnegre

Xarxa Natura 2000 - Zones Especials de Serres del litoral Septentrional
Conservació



No


+1
+1

MEDI CULTURAL
Patrimoni arqueològic

Catalogat



Possibilitat de jaciments no documentats



Patrimoni arquitectònic

Catalogat



Arbres i arbredes monumentals

Catalogat



MEDI TERRITORIAL
Planejament Territorial Metropolita de Sol Urbà
Barcelona.
Sòl urbanitzable




Sòl de protecció especial

Usos del sòl
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Sòl de protecció preventiva



Sòl de protecció territorial



Abocadors



Agrícola



Forestal



Rius i rieres



Vies de comunicació
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SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT
MEDI

Concepte

SENSIBILITAT
ADD

Camins Tradicionals

B

Zones nues



Zones urbanes



M

A

MA



Camins ramaders



Senders de Gran Recorregut



LLEGENDA SENSIBILITAT:
ADD. S’addiciona n graus de sensibilitat, al polígon d’intersecció amb conceptes del mateix subcapítol.
B: Sensibilitat BAIXA
M: Sensibilitat MITJANA
A: Sensibilitat ALTA
MA: Sensibilitat MOLT ALTA
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3.2

CRITERIS OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS. PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS
PRINCIPALS

En base als efectes definits, es proposen els criteris i objectius generals i específics. Aquests criteris i
objectius relacionats segueixen un llistat d’aspectes a considerar, els quals, en base a la diagnosi,
permeten una jerarquització i la concreció dels aspectes més rellevants, alguns dels quals, tot i ser de
gran importància, no es poden desenvolupar en el present estadi de desenvolupament del pla.
En les següents taules es resumeix la integració d’aquests criteris ambientals. Es mostra una descripció
general de la integració, fent referència als àmbits on els criteris i objectius tenen una especial incidència.
Les taules s’organitzen en base als següents factors:
A.

MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL

B.

CICLE DE L’AIGUA

C.

AMBIENT ATMOSFÈRIC

D.

GESTIÓ DE RESIDUS

E.

BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL.

F.

PAISATGE

S’estableixen tres nivells de significació dels diferents criteris i objectius definits i adoptats pel POUM, i
que són:
•

Nivell 1. Quan el criteri o objectiu és clau, o prioritari.

•

Nivell 2. Quan el criteri és d’aplicació general, sense una especial significació.

•

Nivell 3. Quan no és d’aplicació.
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Diagnosi

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Prioritat

A.
Model
d’ocupació
i
ordenació del sòl.

En general, la compacitat de les estructures urbanes, dins els marges de les tipologies urbanes possibles,
i en coherència amb la tipologia edificatòria, ha de permetre alliberar sòl, base per a garantir la
continuïtat dels sistemes naturals. És recomanable, per tal d’establir un model de ciutat compacte en
contraposició als models urbans més laxes, densitats d’habitatges elevades. Aquestes estructures han
d’anar acompanyades d’una barreja d’usos.

A.1.
Garantir
una
ordenació
urbanística
eficient,
quant
a
funcionalitat, consums de recursos i
adaptades a les característiques
ambientals del municipi i del seu
entorn, potenciant la compacitat del
nucli històric de Sentmenat.

A.1.1. Adoptar estructures urbanes
denses, compactes i complexes, evitant
reproduir les expansions en base a àmbits
de baixa densitat allunyades del nicli.

Increment de l’ocupació del sòl directe pels nous usos
i indirecte per les seves externalitats, de serveis i
infraestructures, i emissions

A.1.2. Adaptar la ordenació a les formes
del relleu, evitant pendents al 20 %,
considerar les orientacions, i l'estructura
geomorfològica del terrenys aptes per a
nous creixements ja previstos en sòls
urbanitzables delimitats i no delimitats

Pèrdua de sòl per erosió.

Pèrdua de funcionalitat dels espais lliures
del
municipi, (Parc de la Riera i el Bosc de Can Perich).

La cobertura actual d’espais lliures en el municipi és notable, triplicant els paràmetres mínims que
marca l’actual llei d’urbanisme (634.863 m²; 65 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre
residencial potencial).

A.1.3. Dotar de caràcter estructurador els
sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat
dels
sistemes
generals,
assignant els usos detalladament en base
als àmbits de major valor ambiental,
especialment la riera de Sentmenat al llarg
de nucli.

S’ha avaluat el risc d’incendi forestal, i aquest és en general força elevat per a la major part del municipi
ocupada per boscos i matollars. Aquest risc és especialment rellevant a les àrees amb una major densitat
de vegetació, així com en les zones de contacte entre els àmbits forestals i les zones urbanitzades,
principalment a les urbanitzacions de Can Vinyals i Can Canyameres.

A.1.4. Atendre el risc d'incendi en relació a
l'ordenació, i especialment en les vores de
les urbanitzacions de Can Canyameres i Can
Vinyals

Increment del risc d’incendis forestals als límits de les
àrees industrials i urbanes del municipi.

2

Segons el pla Plaseqcat, en el municipi de Sentmenat no hi ha empreses que hi siguin incloses. El Plaseqcat
estableix que Sentmenat no té instal·lacions amb risc químic, i no és necessari definir zones d’intervenció
i d’alerta al seu voltant

A.1.5. Atendre al risc químic, quan les zones
residencials estiguin properes a un
establiment afectat per la legislació
d'accidents greus.

Increment del risc químic.

2

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en
relació a la delimitació de l'àmbit i a la
ordenació.

Risc d’inundació en noves implantacions amb usos no
compatibles.

1

A.1.7. En cas d’existència de sòls
contaminats supeditar qualsevol actuació als
criteris de l'agència de residus.

Contaminació del sòl

1

Increment de les externalitats, per increment de la
mobilitat.

A Sentmenat hi ha dues realitzats ben diferenciades. D’una banda, el nucli històric, amb densitats
d’habitatges elevades generant una estructura urbana compacta. De l’altra, les urbanitzacions amb una
tipologia d’habitatges molt més dispersa, de més baixa densitat, com per exemple Can Vinyals (situat a la
part nord del nucli urbà) i Can Canyameres (al sud del nucli urbà, al límit amb el TM de Sabadell.
A l’est del nucli urbà, el municipi hi ha el sector d’activitat de Can Clapers amb una estructura pròpia de
sector d’activitat, amb una densitat elevada, i gairebé completa
Un 51,3% de la superfície del municipi es situa per sobre del 20% de pendent.

Hi ha dos espais lliures de referència per la seva singularitat i la seva superfície: el Parc de la Riera i
el Bosc de Can Perich. Ambdos, i especialment la riera de Sentmenat, que travessa el nucli de dal a
baix, i uneix els principals equipaments a banda i banda. Té un especial paper estructurador, tant
urbà, om de continuïtat dels sistemes naturals al llarg del sòl urbà.

S’ha consultat el TRANSCAT, segons el qual hi ha carreteres (C-1413a i B-142) que travessen el terme
municipal, segons Resolució INT/2330/2013, que estableix nous criteris sobre les condicions mínimes a
complir dels desenvolupaments afectats per mercaderies perilloses. Les dues carreteres però tenen un
nivell de flux baix.
Presència de zones inundables a la riera de Sentmenat, que afecten parcialment a àrees del municipi:
pont de la carretera C-1413a (produeix sobreelevacions), afectació parcial al barri de Can Palau per
avingudes de període de retorn mig i alt.
Aigua avall de les instal·lacions esportives municipals, el torrent desborda pel marge esquerre durant
avingudes de període de retorn 500 anys.
S’ha consultat a l’ARC, sense tenir fins a la data resposta. En certes activitats pot haver la possibilitat de
haver generat contaminació del sòl.
No es te constància de sòls contaminats en àmbits susceptibles de transformació.
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1

Efectes indirectes per moviment de terres, i per tant
noves externalitats.
Efectes sobre el paisatge generats pels les noves
formes del relleu sovint de difícil restauració
1

Efectes sobre la connectivitat ecològica.

Efectes directes en zones ja inundables, com el Barri
de Can Palau.
2

Incompatibilitat d’usos amb sols contaminats.
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Diagnosi
La cobertura actual d’equipaments bàsics en el sòl urbà consolidat és força notable (344.224 m²; 25
m² de sòl d’equipament per cada 100 m² de sostre residencial potencial).
Els àmbits de baixa densitat, com les urbanitzacions de can Vinyals i Can Palau), allunyats del centre
urbà tenen dèficit de serveis que generen la necessitat de traslladar-se al centre de la població.

Objectiu
A.2 Establir la zonificació i els usos
potenciant la seva plurifuncionalitat
i autonomia.

Els espais lliures de proximitat estan ben distribuïts per tot el nucli urbà, formant una constel·lació de
parcs, jardins i places situades a menys de 200 metres de qualsevol habitatge. En canvi, la població percep
una mala accessibilitat a aquets espais i una manca de connexió entre ells.

A. Model d’ocupació
i ordenació del sòl.

Sentmenat no disposa de suficients parades de transport on els residents puguin accedir a aquesta tipologia
de transport. En l’actualitat només hi ha una empresa d’autocars (Segalés) que comunica el nucli amb la
resta de la comarca.
En el municipi de Sentmenat el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 (PDI) no es preveu actuacions
en el transport públic de forma explícita. Les actuacions més properes es situen en el municipi de Sabadell
al sud del municipi de Sentmenat:

A.3.
Possibilitar
una
mobilitat
sostenible mitjançant la planificació
integrada dels usos del sòl i del
transport.

Criteri

Efectes ambientals potencials

Prioritat

A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-lo
cercant la integració i interrelació amb
aquest.

Increment de les externalitats, per increment de la
mobilitat.

1

A.2.2.
Potenciar
la
creació
de
microcentralitats o la reunió de diferents
usos en àmbits fàcilment accessibles a peu.

Pèrdua de cohesió social per falta d’espais de
convivència.

2

A.3.1. Preveure una assignació d'usos que
afavoreixi el transport públic.

Increment de les externalitats,
mobilitat.

per increment de la

Emissió de contaminants.

2

Emissió de GEH.
Increment d’ocupació del sòl per demanda de noves
infraestructures.

• FGC. Can Feu - Ca n'Oriac.
• Actuacions de la Xarxa de ferrocarrils estatal a Camp Llong.
L’ús del transport públic a l’interior del municipi és baix. Els residents ocupats al propi municipi, únicament
utilitzen un 1% del transport públic per a desplaçar-se. En canvi els desplaçaments per moure’s per raó de
treball des de fora de del municipi i pels residents per a desplaçar-se cap a fora utilitzen un 8 i un 10%
respectivament.
A.3.2. Ordenar la vialitat per tal d'afavorir
l'ús del transport públic.

Manca de zones de parades de transport públic.

2

No preveure actuacions a l’entorn de les parades de
transport públic.
Manca d’itineraris que possibilitin l’ús del transport
públic.

En el municipi hi ha dues carreteres la C-1413a i la B-142 per al trànsit motoritzat.
S’han desenvolupat alguns sectors a través dels quals el PGOU preveia el possible desenvolupament
d’un sistema de vials de ronda en els quatre límits de la població. En l’actualitat resta planejament per
executar per a que la proposta es realitzi i resolgui els problemes esmentats.
Sentmenat disposa d’un centre urbà i d’urbanitzacions situades als afores del nucli urbà amb domini d’ús
residencial (Can Canyameres i Can Vinyals). Aquests espais, juntament amb els polígons industrials
concentrats a l’est del municipi (Can Clapers, Mas d’en Cisa) i al sud (Can Roure), configuren les zones amb
necessitats més elevades d’energia i on es generen les principals emissions de contaminants.

L’orientació de les edificacions en el municipi en els nous eixamples garanteixen l’assolellament en
l’edificació (Can Palau). Les edificacions situades en el centre del nucli urbà tenen orientacions diferents,
però al dominar les cases unifamiliars amb la presència de patis interiors, garanteixen l’assolellament
d’alguna de les façanes de les edificacions.

A.4. Adoptar un model d'ordenació
urbanística energèticament eficient.

A.3.3. Definir les xarxes de connexió
necessàries per assegurar la connectivitat.

Manca de connectivitat entre els diversos sectors del
municipi.

1

A.4.1. Avaluar les emissions de GEH

Increment de GEH.

2

A.4.2. Implantar un programa energètic.

Increment de GEH.

2

Efecte social d’accés a l’energia.

A.4.3. Definir l’ordenació en base a
orientacions i assolellament de les
edificacions.
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Increment de GEH.

2

Efecte social d’accés a l’energia.
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Diagnosi

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

B. Cicle de l’aigua.

El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els àmbits inundables de la Riera de Sentmenat
i els seus afluents (torrent d’en Baell i torrent del Cosidor):

B.1 Prevenir el risc d'inundació,
evitant l'afectació a béns i persones.

B.1.1. Definir l’ordenació en coherència a la
delimitació de zones inundables (article 6
del reglament de la llei d'urbanisme).

Increment del risc i afectació de béns i persones.

B.1.2. Evitar els canvis de les condicions
hidrogeològiques de la conca, ja sigui
mitjançant
la
limitació
d’usos
o
l’establiment de mesures de contorn.

Incrementar l’escolament i els cabals d’avinguda.

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que
travessin o delimitin els nuclis i les seves
ribes.

Increment de la pressió sobre els cursos superficials.

1

B.2.2. Considerar els PEF en els cursos
superficials on s’hagin definit, o els seus
criteris.

Increment del risc i afectació dels espais fluvials.

2

B.3.1. Garantir la disponibilitat de recursos
hídrics i la suficiència de les infraestructures
per a l’abastament.

Afecció a les aigües superficials i subterrànies.

• Torrent d’en Baell. Ni el polígon industrial Mas d’en Cisa ni el de Can Clapers es veuen afectats per
avingudes de període de retorn alt degut al fort encaixament de la riera, tot i que el pont de la carretera
C-1413a produeix sobreelevacions.

Prioritat
2

Modificar el règim d’avingudes dels cursos superficials.

• Torrent del Cosidor. Des de la capçalera del torrent fins a Can Palau el torrent circula entre camps de
conreu i no es produirien afeccions hidràuliques destacables. Al barri de Can Palau, situat al marge
esquerre, alguna de les edificacions de l’Avinguda de Salvador Espriu situades més properes a la llera es
podria veure afectada per avingudes de període de retorn mig-alt. El pont de Can Palau produeixen
sobreelevacions en la làmina d’aigua que empitjorarien les condicions d’inundabilitat. Aigua avall de les
instal·lacions esportives municipals, el torrent desborda pel marge esquerre durant avingudes de període
de retorn alt. Uns metres aigua avall d’aquest punt hi ha la confluència amb la Riera de Sentmenat.
• Riera de Sentmenat. Des de la capçalera fins a la confluència amb el Torrent del Cosidor no s’observen
possibles afeccions hidràuliques degut a que el riu circula fortament encaixat. Uns 150 metres aigua avall
del pont de la carretera C-1413a, al marge dret hi ha una sèrie d’edificacions que es poden veure afectades
per avingudes de període de retorn mig. A partir d’aquest punt hi ha una sèrie de meandres, a la part
interior d’un dels quals (marge esquerre) hi ha el centre esportiu Textil Besòs i una antiga fàbrica tèxtil
que es poden veure afectades puntualment per avingudes de període de retorn alt. Fins l’alçada del bosc
de Can Duran, la Riera de Sentmenat passa per terrenys rústics i agrícoles i no hi ha cap possible afecció
destacable.

Existeix en el municipi una densa xarxa de torrents que davallen de la Serralada litoral i evoquen les
aigües a la Riera de Sentmenat (Baell, Cosidor, Can Castellet de la Riba, Can Mas, Can Costet del Doctor,
del Sot del Sastre, i de Ca n'Oriac, torrent de Can Fruitós, del Bosc Mal, del Corró, del Sot de la
Bardissa, de Sant Miquel de l’Arn, de Can Turull, de Can Capella i del Doctor).

L’empresa subministradora d’abastament d’aigua del municipi de Sentmenat és SOREA. El subministrament
anual durant l’any 2016 ha estat de 1.707 m3/dia (segons dades facilitades per SOREA), de la qual el 98,2%
de l’aigua potable subministrada ha estat a partir d’ATLL.
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B.2 Protegir la xarxa hídrica i els
espais fluvials.

B.3. Garantir la disponibilitat de
l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la
reutilització en l’espai urbà.

2

Augment del risc d’inundació.

Modificar el règim d’avingudes dels cursos superficials.
2

45

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

3. SENSIBILITAT AMBIENTAL. PRINICPALS EFECTES POTENCIALS

DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Diagnosi

B. Cicle de l’aigua.

Per valorar l'eficiència de les mesures en el municipi de Sentmenat, s’hauran d’establir llindars de
consum. Es poden prendre els definits per l’ITEC com:

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

B.3. Garantir la disponibilitat de
l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la
reutilització en l’espai urbà.

B.3.2. Ordenació. Adoptar una ordenació i
zonificació congruent amb la capacitat dels
recursos
hídrics,
d’acord
amb
la
quantificació de la demanda generada per
als distints usos.

Increment del consum d’aigua.

2

B.3.3. Gestió. Ajustar les fonts de
subministrament i la qualitat de les aigües al
seu destí i ús, i en conseqüència preveure
xarxes diferenciades per a les diferents
qualitats i usos. Els sistemes separatius,
s’adoptaran també per les de les aigües
pluvials i residuals generades en els sectors
de planejament.

Increment de les necessitats d’aigua per la manca de
sistemes de reutilització.

2

B.4. Fomentar l'estalvi i la reutilització
de l'aigua en l'edificació.

B.4.1.
Prioritzar
aquelles
tipologies
urbanístiques i edificatòries que comporten
un menor consum d'aigua.

Increment del consum d’aigua.

2

B.5. Preservar i millorar la qualitat de
l'aigua.

B.5.1. Garantir la connectivitat amb el
sistema públic de sanejament en alta, la
capacitat d’aquest per atendre la demanda
del sector i els compromisos de finançament
necessaris.

Contaminació de les aigües superficials.

2

B.5.2. Assegurar la qualitat de les aigües
pluvials abocades a la llera pública.

Contaminació de les aigües superficials.

2

C.1.1.
Determinar
acústiques.

Increment dels nivells de soroll.

2

C.1.2. Definir estratègies d’ordenació.

Increment de la població exposada a nivells de soroll
elevats.

2

C.1.3. Establir condicionants en l'edificació
si la ordenació no permet nivells de qualitat
en les edificacions en alçada.

Increment de la població exposada a nivells de soroll
elevats.

2

- Consum estàndard d'aigua a l'habitatge: 168 L/persona i dia.

Prioritat

Increment de les necessitats d’aigua per la manca
d’eficiència, pèrdues significatives d’aigua, absència
d’un control en l’ús de l’aigua.

- Consum objectiu: 80 L/persona i dia.
- Consum viable: 72 L/persona i dia.
Es garanteix la connectivitat al sistema públic de sanejament en alta, i per aquest fet es mantindran
contactes amb els gestors d'aquestes xarxes.

C. Ambient
atmosfèric

Les principals fonts de contaminació acústica a l’àmbit del planejament són el trànsit de vehicles per les
principals vies de comunicació (C-1415a, C-1413a I B-142,) i les zones industrials existents en el municipi
(polígon industrial de Can Clapers, de Can Roure i Mas d’en Cisa).
S’han desenvolupat alguns sectors a través dels quals el PGOU preveia el possible desenvolupament d’un
sistema de vials de ronda en els quatre límits de la població, encara resta planejament per executar per
a que la proposta es realitzi i resolgui els problemes esmentats.
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C.1. Mantenir la població exposada a
nivells acústics permesos per la
legislació.

les

prescripcions
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Diagnosi

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

C. Ambient
atmosfèric

La zonificació lumínica actual al municipi és la següent:

C.2. Limitar la generació de
necessitats d'enllumenat exterior
(públic i privat) i evitar-ne els fluxos
hemisferi
superior,
la
intrusió
lluminosa i l'impacte negatiu sobre els
organismes vius.

C.2.1. Adaptar l’ordenació als nivells
màxims de contaminació lluminosa derivats
del mapa de la protecció envers la
contaminació lluminosa a Catalunya.

Increment de la contaminació lluminosa.

2

C.2.2. Implementació en les instal·lacions
d’enllumenat exterior de criteris tècnics
fonamentats en la Llei 6/2001, de 31 de
maig,
d’ordenació
ambiental
de
l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn, i pel Decret 190/2015, de 25
d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.

Increment de la contaminació lluminosa.

2

C.3.1. Radiocomunicacions. Evitar la
implantació
d’instal·lacions
de
radiocomunicacions en entorns especialment
sensibles.

Increment de la població exposada a nivells de radiació
electromagnètica.

2

C.3.2. Transport d’energia elèctrica.
Corregir afeccions d’esteses elèctriques
existents, si és el cas, i establir directrius per
a evitar o minimitzar l’efecte de noves
instal·lacions de transport d’electricitat al
sector.

Increment de la població exposada a nivells de radiació
electromagnètica.

2

D.1. Implantar l’equipament i els
sistemes de disseny urbà adients per a
la reutilització i la recollida selectiva
dels residus.

Increment de les externalitats per
d’equipaments per la gestió de residus.

la

manca

2

D.2. Promoure en els edificis la
previsió d’espais i instal·lacions que
facilitin la recollida selectiva dels
residus i, en general, en les operacions
de gestió.

Increment de les externalitats per
d’equipaments per la gestió de residus.

la

manca

2

- E2: sòl no urbanitzable.
- E3: sòl urbà.
S’estableixen els següents criteris en tots els àmbits en relació a la zonificació lumínica, segons els
possibles usos pretesos per l’ordenació del POUM, i en coherència amb el Mapa de protecció lumínica de
Catalunya.

Prioritat

- Vialitat: E3
- Zones verdes intensives: E3
- Zones verdes extensives: E2
- Residencial: E3, excepcionalment E4 en àrees allunyades del PEIN
- Equipaments: E3 , excepcionalment E4 en àrees allunyades del PEIN

En l’actualitat, existeixen instal·lacions de radiocomunicació arreu del municipi pertanyents a les
diferents companyies telefòniques que operen en el territori.

C.3. Regular la implantació de les
instal·lacions de radiocomunicació i de
transport d’energia elèctrica, per tal
de minimitzar els seus efectes sobre
els éssers vius i el paisatge.

Pel municipi de Sentmenat hi ha 4 línies de 380 Kv que s’inicien a la subestació de Sentmenat i 3 línies
de 220 Kv que provenen de Polinyà (al sud) i de Lliçà d’Amunt (est).

D. Gestió de residus

El municipi de Sentmenat disposa de contenidors per a la recollida de residus sòlids urbans i de matèria
orgànica.
El % de fracció de resta del municipi de Sentmenat es situa per sota de la mitjana del Vallès Occidental
i de Catalunya. El percentatge de fracció selectiva es situa sensiblement per sobre de la resta de
Catalunya i per sota de la comarca. Per contra la producció de residus per habitant es situa sensiblement
per sobre de la resta de la comarca i per sota de Catalunya.
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3. SENSIBILITAT AMBIENTAL. PRINICPALS EFECTES POTENCIALS

DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Diagnosi

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

D. Gestió de residus

Un 51,3% de la superfície del municipi es situa per sobre del 20% de pendent, cosa que pot comportar
efectes derivats del moviments de terres en la implantació de nous sectors urbans o afectar a la vialitat.

D.3. Ordenar el desenvolupament de
l’activitat constructiva amb l’objectiu
de minimitzar els impactes associats
als materials utilitzats i fomentar-ne
la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.

D.3.1. Gestió de terres i enderrocs

Increment excedents de terres.

2

Generació d’excedents de terres.

D.3.2. Gestió
construcció

E.
Biodiversitat,
connectivitat
ecològica
i
patrimoni natural.

Prioritat

de

residus

durant

la

Increment de la generació de residus.

2

Augment dels abocaments de residus.

D.3.3. Afavorir l'ús de materials procedents
del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb
un baix poder contaminant en la seva
producció.

Absència de processos de reutilització dels materials, en
relació a les directrius establertes al Decret 21/2006 i al
Codi Tècnic de l'Edificació.

2

E.1.1. Introduir criteris de biodiversitat, i
una concepció reticular com element de
coherència en el disseny dels espais lliures
urbans. Preveure la connectivitat dels
espais lliures exteriors amb els espais
lliures interiors.

Pèrdua de connectivitat entre els espais lliures de la
zona urbana.

1

Les zones que tenen una especial funció per a la connectivitat per a la fauna són els cursos
superficials d’aigua, on hi ha la presència de boscos de ribera (alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera), que ressegueixen els efluents de la Riera de Sentmenat, sobretot en el seu curs alt.

E.1.2. Qualificar com a zones verdes o
espais lliures els indrets de major valor,
envoltants de connectors ecològics.

Pèrdua de connectivitat per a la fauna.

1

Únicament hi ha la presència de dos arbres d'interès (no catalogats), com el Pi de les Quatre Branques i
l’Alzina de Can Ramoneda. De forma dispersa, en tot el municipi i de forma contínua en les parts altes
de la serralada Pre-litoral, sí que es destaca la presència de formacions boscoses denses.

E.1.3. Conservar els peus arboris i conjunts
arbrats amb especial valor i més significatius
dels sectors.

Pèrdua d’espais i elements que tenen una estructura
òptima pel desenvolupament o refugi per a la fauna.

2

E.2.1. Qualificar com espais lliures els
hàbitats d'interès i altres espais de valor
introduint mesures per a la seva
preservació, i en especial dels espais
fluvials i de la vegetació de ribera.

Deteriorament dels àmbits inclosos com a HICs
(hàbitats d’interès comunitari) que creuen o es situen
en les proximitats de l’espai urbà.

1

E.2.2. Afavorir l'ús de materials procedents
del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb
un baix poder contaminant en la seva
producció.

Increment potencial de la contaminació dels àmbits
inclosos en els espais urbans.

2

E.2.3. Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa
viària, utilitzar a la jardineria d'espais
públics especies adaptats bioclimàticament,
i valorar la possibilitat d'introduir horts
urbans

Increment dels consums d’aigua.

2

La cobertura actual d’espais lliures en el municipi és notable, triplicant els paràmetres mínims que
marca l’actual llei d’urbanisme (634.863 m²; 65 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre
residencial potencial).
Hi ha dos espais lliures de referència per la seva singularitat i la seva superfície: el Parc de la Riera
i el Bosc de Can Perich.

Els àmbits del municipi que tenen una especial sensibilitat, inclouen zones amb presència de diversos
hàbitats d'interès comunitari: rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del PaspaloAgrostidion (no prioritari), Prats mediterranis rics en anuals, basòfils Thero-Brachypodietalia
(prioritari), Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (no prioritari), Alzinars i carrascars (no
prioritari), Pinedes submediterrànies de pinassa, Pinus nigra subsp. Salzmannii (prioritari) i Pinedes
mediterrànies (no prioritari).
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E.1. Establir com element bàsic i
vertebrador un sistema d'espais
lliures que respongui a criteris de
biodiversitat urbana, físicament
continu i connectat a les xarxes
urbanes i territorials.

E.2. Fomentar la naturalització de
l'espai urbà.

Pèrdua de connectivitat entre els espais lliures
interiors i l’àmbit del sòl de protecció especial
inclosos en el PTMB.

Desnaturalització dels espais que mantenen una
estructura significativa (forestal, o bé d’interès
agrícola) i que connecten amb l’espai urbà.

Generació potencial de residus orgànics.
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3. SENSIBILITAT AMBIENTAL. PRINICPALS EFECTES POTENCIALS

DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Diagnosi

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

F. Paisatge

El paisatge del municipi connecta la unitat de paisatge de la plana del Vallès (Plans de Can Pujol, Can
Bissoli, Can Sorts) i la carena de la Serralada Pre-itoral que uneix Sant Llorenç del Munt amb Gallifa i
els Cingles de Bertí.

F.1. Preservar i millorar els valors
paisatgístics existents d'interès, el
patrimoni cultural i els valors
identitaris.

F.1.1. Realitzar una descripció general del
paisatge.

Pèrdua dels valors del paisatge del municipi.

2

F.1.2. Definir valors específics i identitaris
del paisatge.

Pèrdua dels valors del paisatge del municipi.

2

Pèrdua de valors del paisatge.

2

L’anàlisi del paisatge, i la identificació dels valors específics que el defineixen, ha de comportar
la ordenació sota criteris d’integració paisatgística, tractament de límits entre el sòl urbà i no
urbanitzable.

F.2. Establir l’ordenació a partir
d'estratègies
d'integració
paisatgística.

Prioritat

Pèrdua de potencialitats i dinàmiques que permeten
generar un paisatge de qualitat.

Pren especial significació com a proposta estructurar el municipi a partir dels espais lliures.
La cobertura actual d’espais lliures en el municipi és notable, triplicant els paràmetres mínims
que marca l’actual llei d’urbanisme (634.863 m²; 65 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre
residencial potencial).
Hi ha dos espais lliures de referència per la seva singularitat i la seva superfície: el Parc de la
Riera i el Bosc de Can Perich.

F.3. Urbanització. Tenir cura de la
qualitat paisatgística dels espais
urbans i espais lliures en sòl no
urbanitzable.

F.3.1.
Preveure
aspectes
com
la
continuïtat, els espais de vianants i
bicicletes, el tractament de la vegetació...

Pèrdua dels valors del paisatge urbà.

1

F.3.2. Exigència de la integració visual en
el paisatge urbà de les instal·lacions de
serveis tècnics en superfície amb el seu
soterrament sempre que sigui possible, i
especialment en el cas de les instal·lacions
de transport d’energia elèctrica i similars.

Impactes visuals significatius en els serveis tècnics i
sobretot, línies d’alta tensió.

1

F.3.3. Dur a terme tractaments específics
d'integració paisatgística dels espais de
vora amb els sòls no urbanitzables.

Generació de
implantacions.

1

F.4.1. Ordenar els volums de les edificacions
en relació a les característiques del terreny
i del paisatge, tot establint criteris per a la
seva disposició i orientació pel que fa a la
seva percepció visual.

Impactes visuals en les edificacions noves.

Deteriorament de valors intrínsecs vinculats als
hàbitats i a la biodiversitat situada en el SNU.

En l’àmbit del SNU, el terme municipal de Sentmenat es divideix en tres parts força diferenciades:
la continuïtat dels Cingles del Bertí; la serra de Palau, divisòria entre el riu Ripoll i la riera de
Caldes; i la plana del Vallès.
Pel municipi de Sentmenat hi ha 4 línies de 380 Kv que s’inicien a la subestació de Sentmenat i 3
línies de 220 Kv que provenen de Polinyà (al sud) i de Lliçà d’Amunt (est).

F.4. Edificació. Tenir cura de la
qualitat paisatgística de l'edificació.
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3. SENSIBILITAT AMBIENTAL. EFECTES POTENCIALS

3.3

RESUM DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS

La següent taula sintetitza els objectius ambientals específics del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Sentmenat i es detallen els criteris per assolir-los.
S’ha establert una jerarquització dels objectius ambientals d’acord amb els requeriments ambientals
identificats i dels propis objectius i capacitat d’incidència del planejament.
S’han distingit els objectius de prioritat alta, mitja o baixa.

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL POUM
OBJECTIUS
1. Garantir una ordenació urbanística
eficient, quant a funcionalitat, consums
de recursos i adaptades a les
característiques ambientals del sector i
del seu entorn.

Prioritat
Alta

CRITERIS
Adoptar estructures urbanes denses, compactes i complexes.

Adaptar la ordenació a les formes del relleu, evitant
pendents al 20 %, considerar les orientacions, i l'estructura
geomorfològica del sector.
Dotar de caràcter estructurador els sistemes locals d'espais
lliures i la continuïtat dels sistemes generals, assignant els
usos detalladament en base als àmbits de major valor
ambiental.
Atendre al risc d'inundació, en relació a la delimitació de
l'àmbit i a la ordenació.
2 Establir la zonificació i els usos
potenciant la seva plurifuncionalitat i
autonomia.

Alta

Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a
l'habitatge i ubicar-lo cercant la integració i interrelació amb
aquest.

3. Possibilitar una mobilitat sostenible
mitjançant la planificació integrada dels
usos del sòl i del transport.

Alta

Definir les xarxes de connexió necessàries per assegurar la
connectivitat.

4 Protegir la xarxa hídrica i els espais
fluvials.

Alta

Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin els nuclis
i les seves ribes.

5. Establir com element bàsic i
vertebrador un sistema d'espais lliures
que respongui a criteris de biodiversitat
urbana, físicament continu i connectat
a les xarxes urbanes i territorials.

Alta

Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular
com element de coherència en el disseny dels espais lliures
urbans. Preveure la connectivitat dels espais lliures exteriors
amb els espais lliures interiors.
Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets de
major valor, envoltants de connectors ecològics.

6. Fomentar la naturalització de l'espai
urbà.

Mitja

Qualificar com espais lliures els hàbitats d'interès i altres
espais de valor introduint mesures per a la seva preservació,
i en especial dels espais fluvials i de la vegetació de ribera.

7. Urbanització. Tenir cura de la
qualitat paisatgística dels espais urbans
i espais lliures en sòl no urbanitzable.

Mitja

Preveure aspectes com la continuïtat, els espais de vianants
i bicicletes, el tractament de la vegetació...

Mitja

Dur a terme tractaments específics d'integració paisatgística
dels espais de vora amb els sòls no urbanitzables.
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4. ALTERNATIVES

4.

ALTERNATIVES

4.1

PROPOSTA D’ALTERNATIVES

Es proposen alternatives a tres nivells:
•

Vialitat estructural.

•

Assentaments, diferenciant els assentaments residencials dels sectors d’activitat

•

Sòl no urbanitzable

VIALITAT
Es presenten tres alternatives, a més de la prevista pel planejament vigent. La seva formulació es deriva de
la necessitat d’accedir a Sentmenat, però especialment de donar accés als sòls d’activitat i a la carretera
C1413a i C1415a, de Caldes a Castellar.
En aquest sentit el plantejament és el següent:
Alternativa 0. PGOU. Variant nord i variant oest

•

L’Alternativa 1 que dóna segueix la proposta del PGOU amb una lleugera variació en l’enllaç amb la
C1415a, i per tant donant pes a l’eix Sabadell a caldes

•

L’Alternativa 2, que potencia l’eix Caldes- castellar i obliga als trànsits cap al sud a travessar el nucli.

•

L’Alternativa 3, que integra una variant urbana en l’àmbit d’activitat, evitant el pas per l’interior del
nucli i evitant nous traçats en el límit del SNU

ALTERNATIVA 0
Aquesta alternativa fa referència a la vialitat que preveu el PGOU, en el qual es projectava la construcció de
les següents variants:
•

Variant oest. El traçat s’inicia en el creuament entre la carretera B-142 (provinent de Polinyà) i la
carretera C-1413a, que prové de Sabadell. En aquest punt el planejament vigent havia dissenyat un enllaç
el·líptic.
Mitjançant un traçat recte d’uns 1.500 metres, pràcticament paral·lel a la línia d’alta tensió i al torrent
del Cosidor, s’uneix aquest punt amb el punt quilomètric 31 de la carretera C-1415a provinent de
Castellar del Vallès. En aquest punt es projectava un enllaç en forma de T.

•
Alternativa 1. Variant nord i traçat alternatiu variant oest

Variant nord. El PGOU preveia la connexió entre la carretera C-1415a (provinent de Castellar del Vallès),
amb la carretera C-1413a, en direcció a Caldes de Montbui. El traçat s’inicia en el creuament de la
carretera C-1415a amb la riera de Sentmenat, girant cap al sud, convertint-se en l’avinguda de Terrassa.
En aquest punt es projectava un nou enllaç.
Mitjançant un traçat en forma d’arc d’uns 500 metres de longitud, s’enllaçaria aquest punt amb la
rotonda del polígon del Mas d’en Cisa. En aquest punt es preveia l’execució d’un fals túnel per facilitar
la connexió entre el nucli de Sentmenat i l’entorn del Castell de Sentmenat.

ALTERNATIVA 1
S’ha analitzat un traçat alternatiu de la variant oest prevista en el Pla territorial metropolità de Barcelona:
•

Variant oest. El PTMB projectava aquesta variant, mitjançant un traçat similar al del PGOU 98.
La variant que proposa el Pla Territorial és l’enllaç amb la carretera de Castellar del Vallès, el qual es
situa més proper al nucli de Sentmenat, just en la prolongació prevista pel PGOU per a l’avinguda de
Salvador
Espriu en el desenvolupament del sector de sòl urbanitzable delimitat S1. Can Costa nord, al costat de
la masia de Can Ramoneda.

•
Alternativa 2. Traçat alternatiu variant nord

Variant nord. Pel que es pot apreciar en els plànols d’escala petita, la traça del PTMB coincideix amb la
prevista pel planejament vigent.
Es constata que el traçat de la variant oest té un recorregut menor a la prevista pel planejament vigent
i enllaça millor amb la xarxa de mobilitat urbana de Sentmenat.

ALTERNATIVA 2
Es proposa com alternativa un traçat alternatiu de la variant nord:
•

Variant nord. Es defineix una traça més allunyada del nucli urbà, per damunt de l’escola de l’Immaculat
Cor de Maria, el Castell de Sentmenat i el polígon industrial Mas d’en Cisa.
La traça s’inicia en punt quilomètric 31 de la carretera C-1415a provinent de Castellar del Vallès,
coincidint amb l’enllaç amb la variant oest prevista pel PGOU. En aquest punt es preveu un nou enllaç.
Mitjançant un traçat sinuós d’uns 2.000 metres de longitud, s’enllaçaria aquest punt amb la carretera C1413a un cop creuat el torrent d’en Baell (passat el punt quilomètric 33). En aquest punt també caldria
disposar una rotonda.

Alternativa 3. Variant sud

Per tal de facilitar l’accés a les àrees d’activitat econòmica es podria situar una rotonda d’enllaç amb la
prolongació de l’avinguda Principal del polígon de Can Clapers.
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4. ALTERNATIVES
ALTERNATIVA 3
Aquesta alternativa proposa un nou accés que connecta la carretera de Polinyà amb l’avinguda Principal del
polígon de Can Clapers.
•

Variant sud: El traçat s’inicia en el punt quilomètric 8 de la carretera B-142, just abans d’arribar al
polígon de Can Roure i es dirigeix cap al nord-est, creuant la riera de Sentmenat i la carena de la Serra
Barona, fins arribar al polígon de Can Clapers.
Es tracta d’una recta d’uns 700 metres de longitud que connecta aquests dos punts amb un pendent a
l’entorn del 7%. El projecte hauria de preveure un viaducte generós sobre la riera de Sentmenat per tal
de permetre una bona integració de l’obra i la continuïtat del espai fluvial.

ASSENTAMENTS

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1

SÒL RESIDENCIAL
En el planejament vigent, Sentmenat té un potencial de 2.020 habitatges (sense comptar amb els solars
existents no procedents de cap àmbit o sector delimitat del PGOU, uns 388 habitatges més). Per aquest motiu
té un potencial de 2408 habitatges. Aquests valors són significativament superiors als creixements previstos.
Per aquest motiu es preveu com estratègia la desclassificació de sòl residencial.
Per aquesta desclassificació, es proposen dues alternatives, a més de la 0:
•

Alternativa 1. Desclassificació de sòl de baixa densitat. Els quatre sectors de sòl urbanitzable residencial
que no han estat delimitats a dia d’avui (S.16. Torrent del Cosidor; S17. Barri del Pont; S18. Can Baió; i
S19. Can Castellet de Dalt), sumen una superfície de 360.300 m², tenen una edificabilitat mitjana de
0,19 m²/m² i una densitat bruta mitjana de 8,55 hab/ha, amb un total de 308 habitatges previstos.
Són sòls no delimitats i de densitat baixa, bàsicament unifamiliars aïllades.

Alternatives d’assentaments (desclassificació de sòl residencial)

•

Alternativa 2. Desclassificació de sòl d’alta densitat (Can Palau Nord): El sector de sòl urbanitzable
delimitat S1. Can Palau Nord, situat a l’extrem nord oest del nucli de Sentmenat, té una superfície de
71.000 m², una edificabilitat de 0,60 m²/m² i una densitat de 50 hab/ha, amb un total de 355 habitatges
previstos.
És un urbanitzable delimitat d’alta densitat que permetria ordenacions plurifamiliars d’illa oberta, en
continuïtat amb el nucli.

INDUSTRIAL NORD

INDUSTRIAL SUD

ACTIVITATS
Actualment Sentmenat té el sòl industrial gairebé esgotat, i per tant, contràriament al sòl residencial és
necessari proposar nous sectors que donin cobertura a la demanda existent. Es proposen dues alternatives:
•

Alternativa 1. Sector industrial nord. Es situa a l’est del polígon industrial de Can Clapers, entre el torrent
d’en Baell i el torrent de la Bardissa.

•

Alternativa 2. Sector industrial sud. Dóna continuïtat al polígon industrial de Can Clapers cap al sud.

Alternatives d’assentaments (noves implantacions industrials)
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4. ALTERNATIVES
SÒL NO URBANITZABLE
Es proposen dues alternatives, a més de la 0, que responen a:
•

Ordenació clàssica del SNU

•

Ordenació en base a unitats de paisatge i components de qualificació

ALTERNATIVA 0. ORDENACIÓ ACTUAL DEL SÒL NO URBANITZABLE.
Respon a una concepció clàssica d’ordenació on es plantegen diferents qualificacions, que difereciant zones
i sistemes serien els següents:
•

Sistemes, s’hi diferencien
V. Sistema viari
D. Protecció de sistemes
E. Serveis tècnics
F. Equipaments d’àmbit supramunicipal
H. Sistema hidrogràfic
Destaca de tots aquests els E. Serveis tècnics, que inclouen una franja de protecció de tots els traçats
d’alta tensió en el municipi, que són certament importants, donada la presència d’una subestació
elèctrica.

•

Zones, que inclourien
21. Sòl agrari de valor paisatgístic, al nord del nucli.
22. Parc agrícola, que inclou les planes agrícoles de l’Est del municipi.

Alternativa 0. PGOU

23. De protecció i desenvolupament agrari, que inclou els sòls agrícoles al voltant del nucli.
24. De protecció i desenvolupament forestal, la resta de sòls forestals del municipi.
25. Sense protecció especial, que inclou una petita taca a l’est i en continuïtat de la urbanització de Can
Vinyals.
Aquesta ordenació del sòl no urbanitzable recull els usos existents en el moment de redacció del PGOu amb
un esforç important de delimitar àmbits protegits, ja sigui per valors paisatgístics, especialment al voltant
del nucli, o pel seu valor productiu, incloent la resta de sòls agrícoles i forestals.
Destaca aquesta taca de sòl sense protecció al voltant de Can Vinyals, sobre la qual s’intueix la possibilitat
d’una nova transformació, que en tot cas no s’ha desenvolupat.
ALTERNATIVA 1. ORDENACIÓ CLÀSSICA DEL SNU
Reconeix els usos actuals i ordena el SNU en coherència amb l’estructura territorial, diferenciant els sòls
agrícoles dels forestals, i alhora aquells que tenen alguna tipologia de protecció, ja sigui territorial o sectorial,
o pels seus valors d’especial qualitat.
Es proposa una ordenació amb la següent estructura:
•

Sòls forestals de protecció, incloent les cobertes forestals en l’àmbit inclòs en espais d’especial protecció
pel seu valor natural i de connexió previstos pel Pla Territorial.

•

Sòls forestals ordinaris, que inclou les cobertes forestals dins el sòl de protecció preventiva prevista pel
Pla Territorial, al voltant del nucli.

•

Sols agrícoles de protecció, que inclou els sòls agrícoles o prats en espais d’especial protecció pel seu
valor natural i de connexió previstos pel Pla Territorial.

•

Sòls agrícoles de valor, per la seva qualitat, que respondrien bàsicament als conreus que encara queden
en el municipi més allunyats del nucli

•

Sòls agrícoles ordinaris que inclou les cobertes agrícoles dins el sòl de protecció preventiva prevista pel
Pla Territorial, i per tant al voltant del nucli.

ALTERNATIVA 2. EN BASE A UNITATS DE PAISATGE I COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ
Alternativa 1. Ordenació clàssica del SNU

Es una formulació que sobre una estructura territorial permanent, delimitada sobre grans unitats de paisatge,
reconeix el dinamisme i l’elasticitat de les parts que les composen, a través dels components de qualificació,
delimitats a nivell de parcel·la, i alhora estableix filtres, que provenen de les proteccions territorials o
sectorials, i que actuen sobre els usos contraris als objecte de protecció, que total o parcialment els puguin
afectar.
Així, es fonamenta sobre quatre pilars:
1.

L’escala territorial

2.

Els components de qualificació

3.

Els usos discordants

4.

Les infraestructures del SNU

1. Escala territorial
Pren les unitats de paisatge, com a unitat de qualificació, entenent que respon a zones que permeten una
lectura conjunta derivada d’un suport i uns processos conjunts. Són unitats estables i invariables en el temps.
El TM de Sentmenat s’inclou en tres unitats de paisatge:
•

Cingles del Bertí i Gallifa, que inclou gran part del nord del terme municipal, fins arribar a la urbanització
de Can Vinyals

•

La Plana del Vallès, que és la majoritària, i inclou les dos terceres parts del terme, al sud.

•

Sant Llorenç del Munt l’Obac, que inclou una petita part al nord-oest del municipi.
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Dins de la Plana del Vallès es pot diferenciar, de forma molt marcada a Sentmenat la Serra de Palau, divisòria
entre el riu Ripoll i la riera de Caldes, que configura una unitat diferenciada de la resta de la Plana del Vallès,
quant a cobertes, geologia, pendents, orientació, ...
A Sentmenat, aquesta lectura és coherent en qualsevol de les capes de lectura del territori, ja sigui cobertes,
geologia, sòls, pendents, ...
El terme municipal de Sentmenat es divideix en tres unitats diferenciades, que provenen de la subdivisió de
tres unitats de paisatge provinents del Catàleg de Paisatge:
•

Cingles del Bertí, que inclou la part nord del municipi, corresponent a la zona més muntanyosa, i amb
valors assimilables al parc.

•

La Plana del Vallès, que el marge dret de la Riera de Sentmenat, en la unitat de paisatge de la Plana del
Vallès, inclou les zones més planes i amb dominància dels sòls agrícoles.

•

La Serra de Palau, que inclou el marge esquerra de la Riera de Sentmenat, en la unitat de paisatge de la
Plana del Vallès, incloent les zones de major relleu, i amb dominància dels sòls forestals.

2. Els components de qualificació
Els components de qualificació s’estableixen en funció de la cobertura actual o potencial, determinada a
partir de la vocació de cada tipus de sòl i de la resistència o tendència natural als canvis en un o altre sentit,
incorporant criteris de protecció del sòl, dels valors naturals i ecològics.
Genera una formulació dinàmica dels espais oberts, caracteritzant la unitat de paisatge a través de la
proporció i tipologia dels components de qualificació, permetent establir objectius de conjunt sense
necessitat de focalitzar en l’ordenació, protecció o desprotecció d’àmbits més o menys ben delimitats. El
valor està en el conjunt i en les seves proporcions, sense obviar l’existència de realitats concretes, per les
quals es fixa valor i posició.
Alternativa 2. Unitats de paisatge

El valor no està en cada un dels components de qualificació, sinó en els valors del conjunt (A’,B’,C’,D’,E’), i
les seves proporcions i relacions (Veure gràfic adjunt).
El control sobre cada zona es fa en funció dels topalls que es defineixin. Per exemple, en el cas de la unitat
de la Plana del Vallès, que inclou els conreus part d’ells avui emboscats, i que han significat una important
pèrdua de paisatge, si actualment hi ha un 70 % de conreus i un 30 % de bosc, seria raonable proposar que
s’han d’incrementar els pconreuss, per tant no se’n podrà destruir en conjunt, sinó potenciar, afavorint
rompudes en aquests espais, però si es podrà bellugar dins del mateix component de qualificació, de forma
que podran haver camps de conreu que s’embosquin mentre que se’n recuperin d’altres. Es valorarà que el
conjunt de la unitat vagi en el sentit fixat pels objectius del planejament.
El mateix passaria amb el hàbitats lligats als torrents, malgrat en aquest cas la seva posició és un factor
determinant, i per tant no tindran elasticitat, necessàriament el bosc de ribera estarà associat a la ribera del
torrent. En aquest cas, tenen qualitat en conjunt, però també es fixa posició.
L’evolució en un sentit o un altre, ha de permetre emprendre mesures actives per part de municipi per tal
d’assolir els objectius perseguits.
Les transicions d’un component de qualificació a un altre seran preferentment a costa del graó veí, segons el
gràfic, de forma activa de dreta a esquerra (de matoll a conreu, per exemple), i de forma espontània
d’esquerra a dreta (deixant emboscar camps, o establir estratègies de gestió forestal per arribar a masses
més madures).
Els filtres:
•

Les proteccions, com la XN2000, o el cas del Parc Nacional, es defineixen com a filtres d’usos, limitant
aquells que van contra els valors de protecció de l’espai, sense però alterar la definició dels components
de qualificació

•

Finalment es superposen els serveis ecosistèmics, com subministrament d’aliments, d’aigua i de
combustible, fins a la protecció davant dels riscos naturals, la disposició d’espais per a l’esport, la salut,
el lleure, l’educació i el gaudi del paisatge.

3. Usos discordants
Es defineix un topall màxim d’usos no concordants amb els objectius del sòl no urbanitzable. La interpretació
dels valors de l’indicador es faran seguint la següent taula:

PRESSIÓ SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE
i>10%

5%<i<10%

3%<i<5%

2%<i<3%

i<2%

Pressió severa

Pressió important

Pressió mitjana

Pressió moderada

Pressió baixa

Aquests topalls màxims fan referència a cada una de les unitats de paisatge. En funció del percentatges
d’ocupació en cada unitat de paisatge es definiran les estratègies de gestió per evitar la nova implantació,
ja sigui impedint-ne de noves en una determinada proporció, o incentivant el reciclatge de construccions en
desús.
4. Les infraestructures del SNU
Són elements transversals a les unitats de paisatge, i per tant tenen una lectura del conjunt del municipi., o
fins i tot que el supera. Incloent aquelles infraestructures de servei als espais oberts:
•

Xarxa de camins

•

Infraestructures de prevenció d’incendis

•

Protecció d’allaus

•

Infraestructures de regadiu, ...
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4.3

AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA

Les alternatives s’avaluen en base als criteris i objectius ambientals, amb especial incidència amb els que
tenen una importància alta.
L’avaluació es fa per a cada un dels aspectes sobre els que s’han generat alternatives, i per tant:
•

Vialitat estructural.

•

Assentaments, diferenciant els assentaments residencials dels sectors d’activitat

•

Sòl no urbanitzable

VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES SEGONS VIALITAT
En la següent taula es mostra la valoració segons les quatre alternatives de vialitat:
VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES DE VIALITAT
Objectiu

Prioritat

1.
Garantir
una
ordenació
urbanística eficient, quant a
funcionalitat, consums de recursos
i adaptades a les característiques
ambientals del sector i del seu
entorn.

Alta

Criteri

Alternatives
0

1

2

3

Adoptar estructures urbanes denses,
compactes i complexes.









Adaptar la ordenació a les formes del
relleu, evitant pendents al 20 %,
considerar les orientacions, i
l'estructura
geomorfològica
del
sector.









Dotar de caràcter estructurador els
sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en
base als àmbits de major valor
ambiental.









Atendre al risc d'inundació, en
relació a la delimitació de l'àmbit i a
la ordenació.









2 Establir la zonificació i els usos
potenciant
la
seva
plurifuncionalitat i autonomia.

Alta

Preveure sostre amb aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i
ubicar-lo cercant la integració i
interrelació amb aquest.









3. Possibilitar una mobilitat
sostenible
mitjançant
la
planificació integrada dels usos del
sòl i del transport.

Alta

Definir les xarxes de connexió
necessàries
per
assegurar
la
connectivitat.









4. Protegir la xarxa hídrica i els
espais fluvials.

Alta

Protegir els cursos d’aigua que
travessin o delimitin els nuclis i les
seves ribes.









5. Establir com element bàsic i
vertebrador un sistema d'espais
lliures que respongui a criteris de
biodiversitat urbana, físicament
continu i connectat a les xarxes
urbanes i territorials.

Alta

Introduir criteris de biodiversitat, i
una
concepció
reticular
com
element de coherència en el disseny
dels espais lliures urbans. Preveure
la connectivitat dels espais lliures
exteriors amb els espais lliures
interiors.









Qualificar com a zones verdes o
espais lliures els indrets de major
valor, envoltants de connectors
ecològics.









Mitja

Preveure
aspectes
com
la
continuïtat, els espais de vianants i
bicicletes, el tractament de la
vegetació...









Alta

Dur a terme tractaments específics
d'integració paisatgística dels espais
de vora amb els sòls
no
urbanitzables.











1

1

4

0



6

6

3

3



1

1

0

5



3

3

3

3

3

3

2

1

6. Urbanització. Tenir cura de la
qualitat paisatgística dels espais
urbans i espais lliures en sòl no
urbanitzable.

Resum

(no aplica)
IDONEÏTAT SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS
Valoració dels efectes ambientals



Valoració compatible o moderada. El planejament ho resol o ho pot resoldre satisfactòriament



Valoració compatible o moderada. El planejament necessita mesures correctores per a resoldre-ho de manera
satisfactòria



Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent quant a que els criteris
excloents han permès delimitar aquest àmbit com a possible
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VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES SEGONS ELS ASSENTAMENTS
En la següent taula es mostra les alternatives en funció de la desclassificació del sòl residencial i de la
implantació de les activitats.
Quant a les implantacions residencials, es preveuen dues alternatives, a més de l’alternativa 0
•

Alternativa 0: no desclassificació

•

Alternativa 1: desclassificació de sòls urbanitzables no delimitats de baixa densitat

•

Alternativa 2: desclassificació de sòls urbanitzables delimitats d’alta densitat

VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES SEGONS ASSENTAMENTS RESIDENCIALS
Objectiu

Prioritat

1. Garantir una ordenació
urbanística eficient, quant a
funcionalitat, consums de
recursos i adaptades a les
característiques
ambientals
del sector i del seu entorn.

Alta

Criteri

Alternatives
0

2

3

Adoptar estructures urbanes denses,
compactes i complexes.







Adaptar la ordenació a les formes del
relleu, evitant pendents al 20 %,
considerar les orientacions, i l'estructura
geomorfològica del sector.







Dotar de caràcter estructurador els
sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en base
als àmbits de major valor ambiental.







Atendre al risc d'inundació, en relació a
la delimitació de l'àmbit i a la ordenació.







2 Establir la zonificació i els
usos potenciant la seva
plurifuncionalitat i autonomia.

Alta

Preveure sostre amb aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i ubicarlo cercant la integració i interrelació
amb aquest.







3. Possibilitar una mobilitat
sostenible
mitjançant
la
planificació integrada dels
usos del sòl i del transport.

Alta

Definir les xarxes de connexió
necessàries
per
assegurar
la
connectivitat.







4. Protegir la xarxa hídrica i els
espais fluvials.

Alta

Protegir els cursos d’aigua que travessin
o delimitin els nuclis i les seves ribes.







5. Establir com element bàsic i
vertebrador
un
sistema
d'espais lliures que respongui a
criteris
de
biodiversitat
urbana, físicament continu i
connectat a les xarxes urbanes
i territorials.

Alta

Introduir criteris de biodiversitat, i una
concepció reticular com element de
coherència en el disseny dels espais
lliures urbans. Preveure la connectivitat
dels espais lliures exteriors amb els
espais lliures interiors.







Qualificar com a zones verdes o espais
lliures els indrets de major valor,
envoltants de connectors ecològics.







Mitja

Preveure aspectes com la continuïtat,
els espais de vianants i bicicletes, el
tractament de la vegetació.







Alta

Dur a terme tractaments específics
d'integració paisatgística dels espais de
vora amb els sòls no urbanitzables.









6

3

0



5

8

1



0

0

10



0

0

0

3

2

1

6. Urbanització. Tenir cura de
la qualitat paisatgística dels
espais urbans i espais lliures en
sòl no urbanitzable.

Resum

(no aplica)
IDONEÏTAT SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS
Valoració dels efectes ambientals


Valoració compatible o moderada. El planejament ho resol o ho pot resoldre satisfactòriament



Valoració compatible o moderada. El planejament necessita mesures correctores per a resoldre-ho de manera
satisfactòria



Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent quant a que els criteris
excloents han permès delimitar aquest àmbit com a possible
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Quant a les implantacions d’activitat, es preveuen dues alternatives, a més de l’alternativa 0
•

Alternativa 0: no genera nous sòls industrials, i per tantg comporta una pèrdua de autocontenció del
municipi agreujant els efectes derivats de mobilitat.

•

Alternativa 1: sector d’activitat en continuïtat cap a l’est.

•

Alternativa 2: sector d’activitat en continuïtat cap al sud

VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES SEGONS ASSENTAMENTS ACTIVITAT
Objectiu

Prioritat

1. Garantir una ordenació
urbanística eficient, quant a
funcionalitat, consums de
recursos i adaptades a les
característiques
ambientals
del sector i del seu entorn.

Alta

Criteri

Alternatives
0

1

2

Adoptar estructures urbanes denses,
compactes i complexes.







Adaptar la ordenació a les formes del
relleu, evitant pendents al 20 %,
considerar les orientacions, i l'estructura
geomorfològica del sector.







Dotar de caràcter estructurador els
sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en base
als àmbits de major valor ambiental.







Atendre al risc d'inundació, en relació a
la delimitació de l'àmbit i a la ordenació.







2 Establir la zonificació i els
usos potenciant la seva
plurifuncionalitat i autonomia.

Alta

Preveure sostre amb aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i ubicarlo cercant la integració i interrelació
amb aquest.







3. Possibilitar una mobilitat
sostenible
mitjançant
la
planificació integrada dels
usos del sòl i del transport.

Alta

Definir les xarxes de connexió
necessàries
per
assegurar
la
connectivitat.







4. Protegir la xarxa hídrica i els
espais fluvials.

Alta

Protegir els cursos d’aigua que travessin
o delimitin els nuclis i les seves ribes.







5. Establir com element bàsic i
vertebrador
un
sistema
d'espais lliures que respongui a
criteris
de
biodiversitat
urbana, físicament continu i
connectat a les xarxes urbanes
i territorials.

Alta

Introduir criteris de biodiversitat, i una
concepció reticular com element de
coherència en el disseny dels espais
lliures urbans. Preveure la connectivitat
dels espais lliures exteriors amb els
espais lliures interiors.







Qualificar com a zones verdes o espais
lliures els indrets de major valor,
envoltants de connectors ecològics.







Mitja

Preveure aspectes com la continuïtat,
els espais de vianants i bicicletes, el
tractament de la vegetació.







Alta

Dur a terme tractaments específics
d'integració paisatgística dels espais de
vora amb els sòls no urbanitzables.









2

2

0



2

7

2



0

2

9



7

0

0

3

2

1

6. Urbanització. Tenir cura de
la qualitat paisatgística dels
espais urbans i espais lliures en
sòl no urbanitzable.

Resum

(no aplica)
IDONEÏTAT SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS
Valoració dels efectes ambientals


Valoració compatible o moderada. El planejament ho resol o ho pot resoldre satisfactòriament



Valoració compatible o moderada. El planejament necessita mesures correctores per a resoldre-ho de manera
satisfactòria



Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent quant a que els criteris
excloents han permès delimitar aquest àmbit com a possible
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VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES SEGONS ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Es proposen dues alternatives, a més de la 0, que responen a:
•

Ordenació clàssica del SNU

•

Ordenació en base a unitats de paisatge i components de qualificació

VALORACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Objectius

Prioritat Criteris

Alternatives
0

1

2

1. Garantir una ordenació
urbanística eficient, quant

Alta

Adoptar estructures urbanes denses, co
complexes.







funcionalitat,
consums
de
recursos i adaptades a les
característiques ambientals del
sector i del seu entorn.

Alta

Adaptar la ordenació a les formes del
relleu, evitant pendents al 20 %, considerar
les
orientacions,
i
l'estructura
geomorfològica del sector.







Alta

Dotar de caràcter estructurador els
sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat
dels
sistemes
generals,
assignant els usos detalladament en base
als àmbits de major valor ambiental.







Alta

Atendre al risc d'inundació, en relació a la
delimitació de l'àmbit i a la ordenació.







Alta

Atendre al risc d’incendi, en relació a la
delimitació de l'àmbit i a la ordenació.







Mitja

Preveure
sostre
amb
aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-lo
cercant la integració i interrelació amb
aquest.







Alta

Definir les xarxes de connexió necessàries
per assegurar la connectivitat.







3. Prevenir el risc d'inundació,
evitant l'afectació a béns i
persones.

Mitja

Evitar els canvis de les condicions
hidrogeològiques de la conca, ja sigui
mitjançant
la
limitació
d’usos
o
l’establiment de mesures de contorn.







4. Protegir la xarxa hídrica i els
espais fluvials.

Alta

Protegir els cursos d’aigua que travessin o
delimitin els nuclis i les seves ribes.







Alta

Considerar els límits inundables en els
cursos superficials on s’hagin definit, o els
seus criteris per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua







Mitja

Introduir criteris de biodiversitat, i una
concepció reticular com element de
coherència en el disseny dels espais lliures
urbans. Preveure la connectivitat dels
espais lliures exteriors amb els espais lliures
interiors.







Mitja

Qualificar com a zones verdes o espais
lliures els indrets de major valor,
envoltants de connectors ecològics.







Alta

Preveure aspectes com la continuïtat, els
espais de vianants i bicicletes, el
tractament de la vegetació.







Alta

Dur a terme tractaments específics
d'integració paisatgística dels espais de
vora amb els sòls no urbanitzables.









5

0

0



7

7

1



0

5

11



2

2

2

IDONEÏTAT SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS

3

2

1

2. Establir la zonificació i els
usos
potenciant
la
seva
plurifuncionalitat i autonomia.

5. Establir com element bàsic i
vertebrador un sistema d'espais
lliures que respongui a criteris
de
biodiversitat
urbana,
físicament continu i connectat a
les xarxes urbanes i territorials.

6. Urbanització. Tenir cura de la
qualitat paisatgística dels espais
urbans i espais lliures en sòl no
urbanitzable.

Resum

Valoració dels efectes ambientals



Valoració compatible o moderada. El planejament ho resol o ho pot resoldre satisfactòriament



Valoració compatible o moderada. El planejament necessita mesures correctores per a resoldre-ho de manera satisfactòria



Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent quant a que els criteris excloents han permès
delimitar aquest àmbit com a possible



Valoració no aplicable entre els objectius I criteris definits I el bloc temàtic d’ordenació definit en el POUM
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4. ALTERNATIVES
VALORACIÓ SEGONS EMISSIONS DE GEH
Segons la Llei 21/2013, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental s’han de considerar, específicament els efectes
del planejament en relació al canvi climàtic.
Una de les repercussions significatives en el planejament urbà, i concretament en els Plans d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), són les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Per aquest motiu és
necessari un anàlisis acurat de les emissions de GEH, seguint la metodologia del “Manual d’ús de full de càlcul
de les emissions de CO2 associades a un POUM”, redactat per la Direcció General de Polítiques Ambientals.
Aquest mètode realitza una estimació de les emissions associades al POUM en funció de:
•

Mobilitat generada.

•

Consums energètics dels usos residencials.

•

Consums energètics del cicle de l’aigua.

METODOLOGIA
La metodologia pren de referència unes dades bàsiques (inputs) específics del municipi on es realitza el
POUM. Posteriorment en base a aquestes dades inicials es calculen les emissions de GEH en funció de la
mobilitat generada, usos previstos en el planejament (residencials, industrials, terciaris,...) i del cicle de
l’aigua (prenent de base les emissions generades per l’EDAR del municipi).
Dades bàsiques del POUM
Les dades genèriques del pla són:
•

Nom del POUM

•

Municipi

•

Zones climàtiques

•

Parc de vehicles

•

Distàncies de desplaçament en el municipi

Amb aquestes dades s’associa directament la comarca de municipi amb la zona climàtica a la qual en forma
part.
Zones climàtiques
L’àmbit de Catalunya es distribueix amb quatre zones climàtiques, distribuïdes de la següent manera:
•

Zona climàtica 1: litoral de Tarragona fins el Maresme.

•

Zona climàtica 2: comarques del nord de Girona i serralada prelitoral.

•

Zona climàtica 3: zona del Prepirineu

•

Zona climàtica 4: àmbit del Pirineu

L’àmbit de Sentmenat es correspon a la Zona climàtica 2 (ZC2) que correspon a l’àmbit de la plana del Vallès
i Serralada prelitoral,
Parc de vehicles de Sentmenat
Per determinar les dades es consulta la base de dades d’IDESCAT per determinar el parc de vehicles de la
població de Sentmenat:

PARC DE VEHICLES SENTMENAT
Municipi

Localització del municipi en base a les zones climàtiques

Sentmenat

Turisme

Motocicletes

Camions i
furgonetes

Tractors
industrials

Autobusos i
altres

Total

4341

759

1366

21

292

6779

Distàncies de desplaçament en el municipi
Per determinar les mitjanes de desplaçaments es determina:
•

Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km).

•

Distància mitjana de tots els desplaçaments del municipi (km).

Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km)
Per obtenir la distància dels desplaçaments interns, la metodologia proposada (Manual d’ús de full de càlcul
de les emissions de CO2 associades a un POUM) indica diferents situacions en quan a la distribució dels nuclis
on es concentra la població d’un determinat municipi (un únic nucli residencial que concentra tota la
població, un nucli central i urbanitzacions perifèriques situades entorn d’aquest nucli,...). En el cas del
municipi de Sentmenat hi ha diferents nuclis de població (a part del nucli central hi ha les urbanitzacions de
Pedra Santa i Can Vinyals situades a l’extrem nord i sud del municipi), per aquest motiu s’estableix que la
distància serà:
Distància del centre geomètric del nucli més poblat al seu extrem més distant (quan el nucli en qüestió
representi un percentatge molt elevat del total de població municipal.
El punt residencial més distant del nucli de població més poblat és la urbanització Pedra Santa, situada
a 0,850 km.
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Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km)
Es calcula a través de la següent fórmula:

D=

d total − d int erna * (%)motocicletes
(%)turismes

On,
dtotal: és la distància mitjana de tots els desplaçaments del municipi.
dinterna: és la distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi.
Distància mitjana de tos els desplaçaments del municipi (km)
Distància mitjana de la totalitat dels desplaçaments al municipi s’obtindrà dividint el sumatori dels productes
entre el número de viatges segons destinació (V) i la distància a la destinació (d) pel número de viatges
generats.

D=

∑V * d
∑V
i

i

i

Seguint el procediment i calculant segons la fórmula del càlcul de la distancia mitjana descrita es desprèn
que:

DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE VEHICLES I DISTÀNCIES RECORREGUDES
Municipi

Dist. total (km)

Dist. interna (km)

Dist mitjana (km)

10,5

0,85

1,7

Sentmenat

Dades de planejament
Aquest mètode preveu determinar per cada ús previst en el planejament (residencial, industrial, comercialserveis, mixt residencial-comercial i mixt residencial-equipaments) les emissions de CO2. La fulla de càlcul
determina les emissions de CO2, en funció de la tipologia edificatòria residencial del municipi en quatre
classes:
•

Classe 3. Illa tancada, es correspon a eixamples moderns.

•

Classe 4. Illa oberta, correspon a blocs de pisos plurifamiliars, normalment amb jardí comunitari.

•

Classe 5. Cases agrupades en filera de tipus unifamiliar, en alineació de vial.

•

Classe 6. Cases aïllades. Fan referència a ordenacions extensives de baixa densitat, de cases unifamiliars
o bifamiliars adossades aïllades en una parcel·la amb jardí.

Les dades de planejament que s’introdueixen en la fulla de càlcul fan referència al sostre potencial, el qual
és el sumatori del sostre que té diferents orígens:
•

Directe. Aquest sostre fa referència, al que en el planejament original, ja es preveia que era de tipus
residencial.

•

Sectors executats. És el sostre vinculats a sectors, que ha estat executat a través de plans parcials (PP)
i programes d’actuació urbanística (PAU), i que el sostre residencial del planejament original no preveia.

•

Sectors pendents d’executar. Aquest sostre indica el sostre vinculats a sectors d’ordenació que manca
executar en data actual, després d’haver-se aprovat els plans parcials i els programes d’actuació
urbanística.

El sumatori d’aquestes tres tipologies de sostre indicarà el sostre potencial que té el planejament i la
capacitat d’emissions de CO2 que té.
Tipologies edificatòries que hi ha a Sentmenat
(cases agrupades, aïllades, illa tancada, illa oberta i cases arrenglerades)

CÀLCUL DE LES EMISSIONS ASSOCIADES AL PLANEJAMENT
Emissions associades a la mobilitat generada
Pel càlcul de les emissions s’han d’introduir les superfícies totals d’hectàrees dels diversos usos per a
cadascuna de les alternatives plantejades (delimitant nous sectors, polígons d’actuació urbanística o en
sectors de plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat).
Paral·lelament s’haurà d’introduir els valors d’índex d’edificabilitat bruta per als usos no residencials.
En els usos residencials, s’obtindrà el sumatori per als quatre tipologia d’edificacions:
•

Illa tancada

•

Illa oberta

•

Cases agrupades

•

Cases aïllades

Nombre de viatges generats segons els usos previstos
Amb la densitat mitjana d’habitatges per al residencial i els índexs d’edificabilitat bruta per a la resta d’usos
previstos, es calculen directament els viatges generats (anada i tornada inclosa). A tal efecte s’han pres les
ràtios viatges generats/dia del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de
la mobilitat generada o una interpolació d’aquestes en el cas dels usos mixtos.
S’entén que aquests desplaçaments corresponen a una estimació de la mobilitat obligada que generen
aquestes actuacions de transformació urbanística i, en general, d’expansió urbana. Tanmateix,
paral·lelament, amb les mateixes dades s’estimarà directament la generació de vehicles per a mercaderies
(furgonetes i camions).
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Repartiment de viatges segons modalitat i número de vehicles produïts
Per al pas següent, cal aportar els percentatges d’ús del vehicle privat, transport públic i a peu/bici, per als
desplaçaments del municipi (repartiment modal).
Els percentatges models aplicats, pel que fa referència a la mobilitat en el municipi de Sentmenat, fan
referència al repartiment modal que proposa la Direcció General de Polítiques Ambientals en el seu manual
d’ús de la fulla de càlcul de les emissions de GEH.

REPARTIMENT MODAL PER A SECTORS RESIDENCIALS I MIXTOS
Característiques del sector

(%) vehicle privat

(%) transport públic

(%) peu/bicicleta

1. Actuació de renovació urbana al teixit
consolidat.

25

15

60

2. Continu i compacte respecte el nucli
existent, amb accés peatonal i possibilitat
de transport públic viari i ferroviari
(estació de tren i autobusos).

40

10

50

3. Continu i compacte respecte el nucli
existent, amb accés peatonal i possibilitat
de transport públic viari (autobusos).

60

10

30

4. Dispers amb possibilitat de transport
públic viari.

95

5

0

Es considera que la condició 4 és la coincideix amb les característiques de Sentmenat.
Emissions associades als consums energètics dels usos residencials
La fulla de càlcul permet calcular:
•

Consums energètics associats a la calefacció i a la refrigeració. La proposta per al càlcul de les emissions
associades a la climatització (calefacció i refrigeració) en l’ús dels habitatges parteix d’assimilar les
tipologies residencials de les claus urbanístiques del Mapa Urbanístic de Catalunya (illa tancada, illa
oberta, cases agrupades i cases aïllades).
Els càlculs es realitzaran en base a les tipologies edificatòries i a la zona climàtica caracteritzada (ZC2),
en el cas de Sentmenat.
Es contemplen dos escenaris alhora de realitzar els càlculs del consum energètic dels habitatges:


Escenari que aplica les mesures establertes al Codi Tècnic de l’Edificació.



Escenari d’habitatges sostenible, que vagi més enllà dels estàndards fixats per a la normativa
(limitació de la demanda energètica, rendiment de les instal·lacions tèrmiques, eficiència
energètica de les instal·lacions d’il·luminació, producció d’aigua calenta sanitària,...

Per als càlculs únicament s’usaran les superfícies dels sectors de planejament i les densitats d’habitatge
, separades per tipologies. Els resultats s’obtindran en kWh/any.
•

Consums energètics totals dels creixements residencials previstos. Per determinar les emissions de CO2
s’identifica la tipologia de fonts d’energia utilitzades per generar l’energia necessària per satisfer la
demanda energètica dels habitatges.

Estimació de les emissions associades als consums energètics del cicle de l’aigua
Les dades que s’han d’introduir són les que fan referència a l’EDAR que gestiona les aigües residuals del
municipi de Sentmenat, en aquest cas és “La Llagosta”.

CARACTERÍSTIQUES I TIPOLOGIA DE L’EDAR DE LA LLAGOSTA
Concepte

Valors

Procedència de l’abastament d’aigua

Abastaments menors

Volum d’aigua d’abastament demandada (m3/any)

893.060,00

Nom EDAR

La Llagosta

(%) Volum d’aigües depurades

95%

En general, cal considerar 3 persones/habitatge. Per a l’abastament industrial s’adopta el valor mitjà de
4.000 m3/ha/any.
Emissions associades a l’abastament urbà d’aigua
A partir dels consums d’aigua per habitant estimats pel planejament i de les ratis energètics facilitats per
l’Agència Catalana de l’Aigua (2010), poden estimar les emissions de CO2 per als abastaments d’aigua urbans.

RATIS ENERGÈTICS I FACTORS D’EMISSIÓ DE L’EDAR DE LA LLAGOSTA
EDAR

AGBAR -ETAP La Llagosta
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Rati energètic
(kWh/m3)

Factor
d’emissió (g
CO2/kWh)

Rati emissions
(g CO2/m3)

1,62

267

432,54
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Emissions associades al sanejament urbà d’aigua
L’estimació de les emissions associades a l’abastament, a partir dels consums d’aigua per habitant estimats
pel planejament i de les ràtios energètiques facilitades per l’ACA (2011), poden estimar-se fàcilment les
emissions de CO2 per al sanejament urbà d’aigua.
Resum consum energètics dels usos residencials
Es proposen tres alternatives que es contemplen en la memòria del planejament. Aquestes fan referència a
incloure el sostre potencial del planejament vigent (alternativa 0), desclassificació del sòl urbà residencial
de baixa densitat (alternativa 1) i la desclassificació del sòl urbà residencial d’alta densitat.
•

Alternativa 0. Sòl urbà original existent en el planejament vigent.

•

Alternativa 1. Desclassificació de sòl urbà residencial de baixa densitat.

•

Alternativa 2. Desclassificació de sòl urbà residencial d’alta densitat.

Alternativa 0
En el planejament vigent, Sentmenat té un potencial de 2.020 habitatges (sense comptar amb els solars
vacants existents no procedents de cap àmbit o sector delimitat del PGOU, que són 388 habitatges més). Per
aquest motiu té un potencial de 2408 habitatges. Aquests valors són significativament superiors als
creixements previstos. Aquest fet comporta l’existència de sòls urbanitzables, i per tant en transició, que no
es desenvoluparan, i condicionen el desenvolupament dels usos propis del SNU, fent més complexa la seva
gestió. El sostre potencial residencial pel planejament vigent, tenint en compte el sostre residencial vinculats
a sectors executat i no executat és el següent:

SUPERFÍCIES RESIDENCIALS I DENSITAT D'HABITATGES
TOTAL
Tipus

Clau

Sup (ha)

Den Hab/ha

RESIDENCIAL

CLAU3

28,15

110,57

CLAU4

12,19

58,30

CLAU5

40,57

32,98

CLAU6

26,70

12,43

Sup (ha)

m2st/m2s

100,72

0,72

INDUSTRIAL

Alternativa 1
Desclassificació de sòl de baixa densitat. Els quatre sectors de sòl urbanitzable residencial que no han estat
delimitats a dia d’avui (S.16. Torrent del Cosidor; S17. Barri del Pont; S18. Can Baió; i S19. Can Castellet de
Dalt). El sostre potencial residencial per l’alternativa 1, tenint en compte el sostre residencial vinculats a
sectors executat i no executat és el següent:

SUPERFÍCIES RESIDENCIALS I DENSITAT D'HABITATGES
TOTAL
Tipus

Clau

RESIDENCIAL

CLAU3

Sup (ha)

Den Hab/ha

28,15

110,57

CLAU4

5,09

69,87

CLAU5

40,57

32,98

CLAU6

26,70

12,43

Sup (ha)

m2st/m2s

100,72

0,72

INDUSTRIAL

Alternativa 2
Desclassificació de sòl d’alta densitat (Can Palau Nord): S1. El sector de sòl urbanitzable delimitat S1. Can
Palau Nord, situat a l’extrem nord oest del nucli de Sentmenat. El sostre potencial residencial per
l’alternativa 2, tenint en compte el sostre residencial vinculats a sectors executat i no executat és el següent:

SUPERFÍCIES RESIDENCIALS I DENSITAT D'HABITATGES
TOTAL
Tipus
RESIDENCIAL

Clau
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Den Hab/ha

CLAU3

28,15

110,57

CLAU4

12,19

58,30

CLAU5

40,57

32,98

CLAU6
INDUSTRIAL

Sup (ha)

25,75

12,43

Sup (ha)

m2st/m2s

92,23

0,74
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RESULTATS DE LES EMISSIONS DE GEH PER ALTERNATIVA
Alternativa 0. Sòl urbà original planejament vigent
Les emissions de CO2 per a l’alternativa 0 es concentren en la mobilitat generada que representa un 75,9%
de les emissions generades. El percentatge d’emissions restants fan referència als consums energètics de
tipus residencial, amb un 23,7%.

EMISSIONS TOTALS (tCO2/any)
Concepte

tCO2/any

(%)

Mobilitat generada

44.157,4

75,9

Consums energètics usos residencials

13.807,4

23,7

207,7

0,4

58.172,6

100,0

Consums energètics cicle de l’aigua
TOTAL

50000,0
44157,4

45000,0
40000,0
35000,0
30000,0
25000,0
20000,0

13807,4

15000,0
10000,0
5000,0
0,0

207,7
Mobilitat generada

Consums energètics usos Consums energètics cicle de
residencials
l'aigua

Emissions totals de CO2 (t CO2/any) per a l’alternativa 0
Alternativa 1. Desclassificació de sòl urbà residencial de baixa densitat
La mobilitat generada per a l’alternativa 1, representa el 77,1% del total d’emissions de CO2. Les emissions
generades pels consums energètics residencials disminueixen sensiblement respecte l’alternativa 0 i
representen el 22,6% de les emissions generades.

EMISSIONS TOTALS (tCO2/any)
Concepte

tCO2/any

(%)

Mobilitat generada

43.868

77,1%

Consums energètics usos residencials

12.839

22,6%

208

0,4%

56.915

100,0%

Consums energètics cicle de l’aigua
TOTAL

50000,0
45000,0

43868,2

40000,0
35000,0
30000,0
25000,0
20000,0
12839,1

15000,0
10000,0
5000,0
0,0

207,7
Mobilitat generada

Consums energètics usos Consums energètics cicle de
residencials
l'aigua

Emissions totals de CO2 (t CO2/any) per a l’alternativa 1
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Alternativa 2. Desclassificació de sòl urbà residencial d’alta densitat
L’alternativa 2 manté que la mobilitat generada pel planejament, té la proporció màxima d’emissions de CO2
en relació a les altres fonts d’emissió (75%). Malgrat tot té uns valors significativament diferents si es compara
amb les altres alternatives.

EMISSIONS TOTALS (tCO2/any)
Concepte

tCO2/any

(%)

Mobilitat generada

41770,6

74,9%

Consums energètics usos residencials

13769,9

24,7%

207,7

0,4%

55748,2

100,0%

Consums energètics cicle de l’aigua
TOTAL

50000,0
45000,0

41770,6

40000,0
35000,0
30000,0
25000,0
20000,0
13769,9

15000,0
10000,0
5000,0
0,0

207,7
Mobilitat generada

Consums energètics usos Consums energètics cicle de
residencials
l'aigua

Emissions totals de CO2 (t CO2/any) per a l’alternativa 2
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ALTERNATIVES

4.

4.4

JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERATIVA ESCOLLIDA

La proposta de planejament inclou les millors alternatives quant a vialitat, desclassificació de sòl
residencial, implantacions dels assentaments de les activitats, i ordenació del SNU.
•

Alternatives de vialitat
A partir dels objectius i criteris definits es pot concloure que la variant sud (alternativa 3) té una
millor valoració pels següents aspectes:

•



Ofereix el traçat més curt i una superfície d’ocupació menor si es compara amb les altres
alternatives.



Discorre pels àmbits més planers (amb pendents inferiors al 20%) si es compara amb les
alternatives que discorren per l’oest i el nord del nucli, disminuït les externalitats que pot
generar la seva construcció.



Garanteix la connectivitat de les comunicacions, canalitzant la mobilitat cap els sectors
industrials situats a l’est del nucli (polígon de Can Clapers), sense interferir amb la mobilitat
interna de Sentmenat.



No interfereix amb les xarxes urbanes i els connectors territorials que hi ha al municipi, al
discorre per la part central situada entre Palau de Plegamans i el polígon industrial de can
Clapers.



La seva construcció no fa preveure la generació de talussos i estructures que puguin generar
impactes greus en el paisatge.

Alternatives en els assentaments


Desclassificació de sòl residencial. L’alternativa que rep una millor valoració és l’alternativa 1
(desclassificació de sòl residencial de baixa densitat) per contra de l’alternativa 2 que
desclassifica sòls d’ata densitat, pels següents motius:
La seva desclassificació permet el desenvolupament del sector S1 (Can Palau, d’alta densitat),
completant l’estructura urbana (a nivell viari, d’espais lliures i equipaments) a la franja oest
del nucli urbà, adoptant estructures denses i compactes.
La desclassificació de sòl de baixa densitat permetria l’obtenció de sòl per prolongar el Parc de
la Riera cap al nord i per a situar un equipament d’extensió (centre docent o instal·lació
esportiva) d’uns 10.000 m² de superfície, proporcionant un caràcter estructural en aquest
àmbit.
La implantació de sòl d’alta densitat permet generar un teixit residencial de tipologies mixtes
diversificant les tipologies de sostres en aquest sector.



Implantació d’activitats. Les alternatives plantejades permeten valorar que la localització del
sector d’activitats en l’àmbit sud es valora millor que la implantació en el nord:
La implantació del sector sud no es situa en cap zona de connectivitat sostinguda per cursos
fluvials (Torrent d’en Baell i de la Badissa).
El sector sud correspon a la prolongació del sector existent de Can Clapers, donant continuïtat
als vials i al teixit urbanitzat.

•

Alternatives en el SNU
L’alternativa 2, en base a les unitats de paisatge i components de qualificació, permet una millor
adaptació al sòl no urbanitzable, permetent la definició d’objectius sobre unitats estables, on hi
conviuen els mateixos processos. Alhora permet reconèixer el dinamisme del SNU, tant pel que fa
a la intensitat d’usos parcel·la a parcel·la, com també del conjunt.
Permet definir estratègies transversals, resultat de planificacions sectorials de major escala,
establint filtres a la intensitat dels usos, mantenint però el dinamisme en els components de
qualificació, en els graus de llibertat que el planejament territorial i sectorial li permet.

•

Alternatives, segons emissions de GEH
Les emissions de contaminants són menors a l’alternativa 2 que en la 0 i 1. Les diferències principals
són en què la desclassificació de sòl d’alta densitat genera una menor emissió de contaminants que
les altres alternatives al disminuir les emissions degudes a la mobilitat.
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5. PROPOSTA

DESCLASSIFICACIÓ DE
SÒL RESIDENCIAL
DE BAIXA DENSITAT

5.

Les alternatives de vialitat, assentaments, tenint en compte la desclassificació de sòl residencial i la
implantació d’activitats, generen la proposta:
•

INDUSTRIAL SUD

Quant a vialitat, l’alternativa 3 (variant sud) és la proposta que s’adapta millor als objectius i
criteris ambientals definits, donat que concentra el flux de vehicles pesants pel sud del municipi i
els connecta amb el polígon industrial de Can Clapers.
La proposta en l’Avanç per tal d’alliberar el passeig d’Anselm Clavé i el passeig de la Torre Roja del
trànsit del pas dels vehicles pesants que es dirigeixen als polígons de llevant és la definició d’un
nou accés que connecti la carretera de Polinyà amb l’avinguda Principal del polígon de Can Clapers.

VARIANT SUD

Proposta de planejament

PROPOSTA DE PLANEJAMENT

•

En relació a la desclassificació de sòl residencial, la proposta que s’adapta millor als objectius i
criteris plantejats és de desclassificar sòl de baixa densitat, donat que allibera sòl destinat als espais
verds (Parc de la Riera) i permet potenciar l’àmbit residencial d’alta densitat.

•

La implantació del sector d’activitats sud permet mantenir la continuïtat d’usos industrials
mantenint els serveis de vialitat existents, sense malmetre els espais de connectivitat situats al
nord, ni a l’est dels sectors actuals.

•

A nivell del sòl no urbanitzable es preveu, l’ordenació en base a tres unitats de paisatge:


Cingles del Bertí, que inclou la part nord del municipi, corresponent a la zona més muntanyosa,
i amb valors assimilables al parc.



La Plana del Vallès, que el marge dret de la Riera de Sentmenat, en la unitat de paisatge de la
Plana del Vallès, inclou les zones més planes i amb dominància dels sòls agrícoles.



La Serra de Palau, que inclou el marge esquerra de la Riera de Sentmenat, en la unitat de
paisatge de la Plana del Vallès, incloent les zones de major relleu, i amb dominància dels sòls
forestals.

Alhora, en el conjunt, i a partir de les estratègies en els components de qualificació, i en la limitació
dels usos discordants permetre:


Protecció del sòl que no sigui necessari per l’extensió del municipi.



Regular el sòl no urbanitzable en base a les unitats de paisatge.



Ampliar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.



Conservar el potencial del sector agrari.



Identificar les construccions rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació.



Tractar les activitats econòmiques existents que presenten problemes d’integració.
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