DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Pla Especial Urbanístic
de l'entorn de protecció de la Torre de Cellers, a Parets del Vallès

Promotora:
Núria Trias Llongueras
NIF 36.436.353-Y

Arquitecte:
Salvador Murillo, Arquitecte
COAC núm. 19.226-0
Equip redactor Document Ambiental Estratègic:

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals
www.traça.cat
Enric de Bargas Sellarés, ambientòleg
Carles E. Casabona Ferré, ambientòleg

El present DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC del Pla Especial Urbanístic de l'entorn de protecció de la Torre de Cellers al
municipi de Parets del Vallès, té el següent contingut:
ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................................... 3
1.1. Presentació i normativa aplicable................................................................................................................3
2. ABAST I CONTINGUT DEL PLA PROPOSAT I DE LES SEVES ALTERNATIVES ........................................................ 5
2.1. Objectius del planejament territorial i urbanístic vigent ...........................................................................5
2.2. Proposta del Pla Especial urbanístic. Alternatives plantejades ...............................................................8
3. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS ......................................................................... 14
3.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants ...........................................................14
3.2. Àrees d’incidència de la normativa ambiental .......................................................................................18
3.3. Àrees de risc per la seguretat i el benestar de les persones ..................................................................19
4. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES. VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ ............................................................... 25
4.1. Incidències del projecte en el vectors ambientals del territori .............................................................25
4.2. Caracterització dels impactes del projecte .............................................................................................25
5. MESURES AMBIENTALS ...................................................................................................................................... 27
6. MESURES PREVISTES PER AL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA........................................................................ 29

1

2

INTRODUCCIÓ

1. INTRODUCCIÓ
1.1. Presentació i normativa aplicable
El present Document Ambiental Estratègic (DAE) té com a objecte l’estudi i anàlisi del possible impacte Pla Especial
Urbanístic de l'entorn de protecció de la Torre de Cellers al municipi de Parets del Vallès, situat a l'est del nucli urbà del
municipi de Parets del Vallès, al polígon industrial de Can Volard, amb front al carrer Torre de Cellers, i esdevé la sol·licitud
del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental estratègic per part de
l’òrgan ambiental.
Aquest informe s’emmarca en el procés de l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, d’acord amb les directives
europees, estatals i catalanes.
El Pla especial Torre Cellers es va aprovar inicialment el 29 d’abril de 2015, per la qual cosa li és d’aplicació la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Segons el seu article 6.2, són objecte d’avaluació ambiental estratègica
simplificada els plans que estableixin el marc per a l’autorització en el futur de projectes, que no compleixin els requisits
establerts en els apartats anteriors.
Per altra banda, la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015 de 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,
conté les Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s'adapti a la Llei de l'Estat 21/2013. Segons aquesta disposició (apartat
6.b), són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics
en sòl no urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic
general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina.
Per tant, tant en un com en altre cas, el present pla especial és objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada, per
bé que, tal i com es veurà en aquest document, l’efecte ambiental del present pla especial és pràcticament inexistent.
L'avaluació ambiental estratègica simplificada, es regula pels articles 29 a 32 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'Avaluació Ambiental. Així doncs, és al contingut de l’article 29 d’aquesta llei al que s’adapta el contingut d’aquest DAE.
“Article 29. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada
1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de presentar davant l’òrgan substantiu,
juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada,
acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim, la informació
següent:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi
ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el canvi climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.”

Aquest DAE inclou una descripció dels principals valors naturals de la zona, així com aspectes de mesures ambientals i
criteris de sostenibilitat per tenir en compte en l’ordenació del sector i avalua l’impacte ambiental de l’ordenació estudiada.
A més, incorpora altres vessants, com són propostes ambientals i de gestió de l’entorn natural per aquells elements de
major valor natural, per tal que el desenvolupament del sector objecte d’estudi sigui el més integrat possible en el medi
natural de l’entorn.
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2. ABAST I CONTINGUT DEL PLA PROPOSAT I DE LES SEVES ALTERNATIVES
2.1. Objectius del planejament territorial i urbanístic vigent
2.1.1. Plans supramunicipals
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)
En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Territorial Metropolità de Barcelona
(PTMB). En el seu àmbit inclou entre altres la comarca del Vallès Oriental. Parets del Vallès, municipi del Vallès oriental, es
troba dintre de l’àmbit del PTMB i per tant l’àmbit de la present Pla Especial està condicionat i sotmès a les determinacions
que el PTMB planteja.
Els plànols d’ordenació del Pla territorial qualifiquen l’àmbit que tractem d’espais de protecció preventiva en sòl no
urbanitzable.
Imatge 1. Espais oberts, planejament

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Així mateix, les normes d’ordenació territorial del Pla Territorial (article 2.9) estableixen que “els espais de protecció
preventiva que mantinguin la classificació de sòl no urbanitzable han de continuar subjectes a les limitacions pròpies
d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que estableixi en cada cas el pla d’ordenació urbanística municipal i altres
instruments de planejament urbanístic, si s’escau. Sense perjudici de les restriccions específiques per a determinades àrees
establertes en el pla d’ordenació urbanística municipal o altres instruments urbanístics, cal considerar, en general, els espais
de protecció preventiva com una opció preferent davant de la dels espais de protecció especial per a implantacions admeses
en sòl no urbanitzable”.

2.1.2. Plans municipals
Pla General d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès
El 22 de febrer de 2007 va ésser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el Text refós
de la revisió del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès. La Revisió del Pla general classifica el sòl de la finca de sòl no
urbanitzable i el qualifica de zona de valors protegits (clau ZVP), excepte en una porció menor adjacent a la C-17 que
s’assigna a protecció de sistemes (clau PS).
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Així s’identifica en el plànol d’ordenació núm. O.06, Plànol d’ordenació, de la Revisió del PGMO, a escala 1:2.000, que es
reprodueix parcialment a la pàgina següent. (Existeix una incongruència amb el plànol d’ordenació núm. O.02, Plànol de
règim del sòl, de la Revisió del PGMO, de menor escala: 1:7.000, que inclou la finca de referència en el sòl urbà).
Imatge 2. Fragment del plànol d'ordenació, núm. O.06 de la Revisió del PGMO

Font: Memòria PEU, en base la Memòria de la revisió del PGO Parets del Vallès

La regulació específica de la zona de valor protegits (ZVP) s’estableix a la secció segona, capítol quart, títol segon de la
Normativa urbanística (pàgina 71).
D’acord amb la definició d’aquesta zona (article 142), “comprèn els sòls no urbanitzables els quals per raó de llurs
característiques topogràfiques o físiques comprenen sòls ocupats per masses arbòries, que són objecte de preservació dels
procés urbanitzador”.
No obstant, donada la singularitat d’aquesta finca, on s’ubica també l’edifici la Torre de Cellers, l’article 146 remet la seva
regulació urbanística a les condicions que especifica el Pla especial de protecció i que recull la fitxa de referència.
Al plànol anterior, també s’indica la línia edificació que la Revisió del PGMO determina a l’àmbit del Pla especial, que de
forma coherent amb l’entorn urbà consolidat, dona continuïtat als terrenys confrontants amb el vial de connexió entre la C33 i la C-17.
Tot i que no apareixen grafiades, la delimitació del domini viari i de les altres zones de protecció derivades de la carretera
són les definides pel Títol quart (Règim de protecció) del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de carreteres.
Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de
Parets del Vallès (PEPAPV)
El Pla especial identifica la Torre de Cellers com a l’element núm. 018 del patrimoni arquitectònic, atesa la seva condició de
bé cultural d’interès nacional (Núm. Reg. 1204- MH. RI.51.5612).
Així mateix, el plànol del Pla especial núm. 1-01 de “Patrimoni arquitectònic. Sòls industrials i sòl no urbanitzable”, a escala
1.5.000, assenyala l’edificació objecte de protecció com a bé cultural d’interès nacional (BCIN).
En el fragment del plànol que es reprodueix a continuació s’observa que l’esmentat grau de protecció s’estableix sobre
l’edifici del castell (indicat amb color taronja), mentre que la resta dels edificis de l’àmbit (en blanc) no s’identifiquen com a
elements específics del patrimoni arquitectònic.
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Imatge 3. Fragment del plànol 1-01 del Pla especial de Patrimoni arquitectònic. Sòls industrials i sòl no urbanitzable

Font: Memòria PEU, extret del PE de Protecció i Actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic de Parets del Vallès.

Complementàriament, l’Annex 1 de la Normativa (pàgines 25 i 26 del document de Normes urbanístiques del Pla especial)
delimita l’entorn de protecció de la Torre de Cellers. La descripció detallada de la Torre de Cellers, així com les intervencions
i els usos admesos, figuren a la fitxa núm. 018 del Patrimoni arquitectònic - Volum 1.
També es registra l’indret com a jaciment arqueològic, amb les indicacions que consten a la fitxa núm. A-06 del Patrimoni
arqueològic - Volum 6.
La descripció del bé objecte de protecció que consta és la següent:
“Castell de planta quadrada amb dues torres de planta circular col·locades als extrems de la diagonal nord-oest sudest, coronades amb una barana a manera de merlets.
El cos principal consta de planta baixa, pis i golfes i està cobert amb una teulada a quatre vessants amb grans ràfecs
recolzats en mènsules. A les façanes hi ha un ampli ventall de finestres (geminada, conopial, llinda plana) i a la
façana principal hi destaca l’ampli portal de punt rodó de pedra, adovellat.
Les façanes, de paredat amb cantonades carreuades, han estat repicades.
Davant de la façana principal hi ha un fossat, amb una passera i el portal d’entrada.
A la planta baixa, entrem i trobem davant nostre un corredor que porta, al fons, a una sala coberta amb una volta
de canó. A mà esquerra, també al final del corredor, hi ha un arc de mig punt format per 15 dovelles. Abans, més a
prop de la porta d’entrada, també a mà esquerra, hi ha sala doble, coberta amb arcs transversals.
A la paret que separa aquesta sal del corredor, ala car que dóna a l’interior, hom veu un clar “opus spicatum”. Cada
filada fa 18 cm d’alt. Les pedres són col·locades verticalment o d’una forma molt inclinada, de manera que recorda
l’aparell constructiu del segle X (per exemple la Torre del Llor de Sant Boi, al Baix Llobregat). El gruix d’aquest mur
amb “opus spicatum”, que fa almenys 5 metres de llarg, és de només d’uns 65 cm. A la paret d’aquesta sala que
dóna a l’exterior (i que fa angle amb el mur descrit) veiem un aparell constructiu semblant. De fet, podem plantejar
dues hipòtesis:
-Aquestes parets que semblen preromàniques pertanyen a un edifici anterior, reaprofitat a la baixa edat mitjana.
-O bé, al segle XIV o XV hom construïa, de vegades, amb un tipus d’aparell molt semblant al segle X.
Aquest problema ja es va plantejar amb relació al castell de Cartellà, al Gironès i també al castell de Cànoves.
Potser a favor d’aquesta darrera hipòtesi hi hauria el fet que la paret no és pas gaire gruixuda. Caldria un estudi
detingut de tots les estructures constructives del castell per a donar una resposta segura.
Al costat d’aquest castell hi ha un forn, potser de terrissa, molt ben conservat. S’hi entra per la banda del castell. A
poca distància de l’entrada, trobem un mur central que divideix la cambra de planta quadrangular en dues parts. Al
damunt de cada una de les parts, cinc grosses esquerdes, que sembla que contenen lloses clavades verticalment,
permetien la ventilació per dalt. És difícil establir-ne la datació.
Cal dir que la masia ha estat magníficament restaurada, i per això, fou premiada.”
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Les intervencions i usos admesos que s’estableixen a la mateixa fitxa del Pla especial de protecció, són els següents:
“Conservació de volums, façanes, cobertes, elements estructurals, sales interiors, fossat i pont d’entrada reconstruït.
Conservació del forn situat al costat.
Manteniment del parc i el arbrat.
Mitjançant un Pla especial es podrà delimitar i arranjar una zona d’aparcament allunyada de l’edifici que respecti
l’arbrat existent i les visuals sobre l’edifici, delimitar l’àrea ocupable per construccions i instal·lacions efímeres per a
la celebració d’esdeveniments culturals i lúdics i definir les característiques d’aquestes instal·lacions.
Aquest Pla especial haurà d’estar informat favorablement per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Barcelona.
Per l’existència de normativa sectorial de carreteres i autopistes, haurà d’atenir-se a allò que en ella es disposa. Part
de l’Entorn comprès dintre de la línia d’edificació i part de l’edifici dintre de la zona d’afectació de la C-17 i el seu
enllaç amb la C-33.
Usos permesos:
A l’interior de l’edifici: Culturals, de formació, de representació. Institucional i servei d’àpats de manera no estable.
A les naus i antigues corts: Culturals, de formació, de representació, institucional, oci i restauració.
A la zona nord-est del terreny, allunyat de l’edifici, respectant l’arbrat existent i les visuals sobre l’edifici:
Aparcament. ”
Així mateix, com a bé cultural d’interès nacional (Núm. Reg. 1204-MH. RI.51.5612) s’escau observar també la regulació que
estableixen la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
En particular cal observar el compliment de l’article 35 de l’esmentada Llei que tracta dels criteris d’intervenció i, en
especial de l’apartat 3, que estableix que “el volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els
entorns de protecció dels béns immobles d'interès nacional no poden alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l'àrea
ni pertorbar la visualització del bé. En els entorns dels immobles d'interès nacional és prohibit qualsevol moviment de terres
que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol abocament d'escombraries, runa
o deixalles”.

2.2. Proposta del Pla Especial urbanístic. Alternatives plantejades
Les característiques del pla especial no permeten una gran variabilitat en l’exposició d’alternatives, ja que, per una banda,
s’hi troben les necessitats dels propietaris dels terrenys i promotors de l’activitat, i per altra banda, el Pla especial de
protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del Vallès, ja
assenyala la possible ubicació de l’aparcament i les característiques que ha de complir l’àmbit on s’ubiquin les construccions
i instal·lacions efímeres per a la celebració d’esdeveniments.
Alternativa 0
L’alternativa 0, és la que suposa el no desenvolupament del pla especial. Aquesta alternativa no es contempla, ja que el
propi pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de
Parets del Vallès assenyala que es podrà delimitar les actuacions necessàries mitjançant un pla especial.
A més a més, el fet de no desenvolupar el present pla especial no permetria, als propietaris i promotors de l’activitat poder
dur-hi a terme uns usos i activitats contemplats en el propi PEPAPV.
Alternativa 1
La primera de les alternatives, és la que es va aprovar inicialment en data 29 d’abril de 2015 per part de l’Ajuntament de
Parets del Vallès, exposat públicament durant el termini d’un mes, i posteriorment aprovat provisionalment pel mateix
ajuntament en data 22 de desembre de 2015.
El pla especial aprovat provisionalment tenia per objecte la regulació i l’ordenació dels usos, de les edificacions, de les
instal·lacions, i de la protecció paisatgística de tot l’entorn de protecció de la Torre Cellers, en compliment de l’acord de la
CTU de Barcelona del 12 de març de 2014 en relació a l’implantació d’una activitat de saló de banquets i celebració
d’esdeveniments, a la finca de referència, en tant que la proposta s’havia de formular mitjançant el Pla especial urbanístic
en concordança amb allò establert pel PEPAPV.
Les actuacions que es contemplen a l’àmbit estan condicionades per la seva delimitació com a entorn de protecció de la
Torre de Cellers, declarada bé cultural d’interès nacional.
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Consegüentment, la voluntat d’aquest Pla especial urbanístic és la regulació de l’adaptació (mínima) de les edificacions (nau
i antigues corts; no es preveu cap alteració de La Torre de Cellers) i del seu entorn, imprescindible a fi de permetre la
introducció de nous usos (ja contemplats pel PEPAPV, amb les prestacions i requisits normatius que avui s’exigeixen, amb
l’objectiu de contribuir a la vegada a generar els recursos suficients per a poder mantenir i conservar aquest patrimoni
arquitectònic.
La proposta es centra principalment en la regulació d’usos i en les condicions de les edificacions i les instal·lacions i la
protecció paisatgística de l’entorn.
El Pla estructurava la regulació de l’àmbit en tres parts: la regulació de la Torre de Cellers, la de l’entorn de protecció de la
Torre Cellers (on s’hi inclouen les naus existents i l’espai exterior), i l’accés a la torre de Cellers (mesures per facilitar l’accés
i visita BCIN).
Pel que fa als usos, el Pla admet:
-

A la Torre de Cellers l’ús cultural, de formació o educatiu, de representació, institucional i servei d’àpats de manera no
estable, dins de I’ús de restauració.

-

A l’entorn de protecció de la Torre de Cellers, pel que fa a l’interior de les naus i antigues corts, s’admeten els usos
culturals, de formació o de representació, institucional, d’oci i de restauració. A més s’admet l’ús hoteler i de turisme rural,
amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, i per últim, l’ús d’habitatge associat a l’activitat o explotació de la finca.
Per últim, i pel que fa als usos a l’exterior, s’esmenta que s’admeten els usos anteriors amb les limitacions que s’estableixen
en el Pla, i més concretament les delimitades al plànol O.1 Ordenació i delimitació d’usos.

Pel que fa a les condicions d’edificació:
-

A la Torre del Cellers, les construccions i instal·lacions estant sotmeses al màxim nivell de protecció per tractar-se d’un BCIN,
amb la conservació de volums, façanes, cobertes, elements estructurals, sales interiors, fossat i pont d’entrada.

-

A les naus i antigues corts s’hi admet la reconstrucció i rehabilitació, i a més és permet una ampliació de 50m².

-

Tanmateix pel que fa a les condicions i construccions efímeres, s’admeten construccions i instal·lacions temporals per a la
celebració d’esdeveniments a dues àrees: a una clariana a sud rodejada d’arbrat i a un tram de la franja de conreus herbacis
de ponent (àrees delimitades al plànol O.1), amb les condicions següents:

-

Ocupació màxima de 500m², i alçada màxima de 7m.

-

Materials lleugers i amb caràcter desmuntable, amb l’embolcall exterior tou (tela o plàstic)

-

Llicència municipal preceptiva que no superarà els 9 mesos.

Pel que fa a l’àrea d’aparcament s’estableix una franja d’uns 30m paral·lela al carrer Torre de Cellers, amb un traçat
ortogonal per a unes 60 places aproximadament (àrea delimitades al plànol O.1), amb les condicions següents:
-

No s’admeten coberts, pèrgoles o d’altres construccions auxiliars.

-

No s’admeten paviments asfàltics o de formigó.

-

Es permet la plantació d’arbrat o d’altres elements vegetals, i/o baranes per la senyalització de les places.

-

S’habilitarà el nou accés a la finca, a uns 100m a nord del mateix carrer, en una posició més propera a la bossa d’aparcament
plantejada.

Pel que fa a l’àrea d’espais lliures corresponents amb els espais arbrats al voltant de les edificacions amb les condicions
següents:
-

No s’admeten carpes, coberts, pèrgoles o altres construccions auxiliars, però si tendals i para-sols de petita dimensió, sense
paraments verticals, totalment desmuntables.

-

El mobiliari de taules i cadires haurà d’integrar-se amb acabat, cromatisme, i il·luminació amb l’entorn.

Per últim, el Pla estableix una regulació paisatgística pel que fa a:
-

Manteniment de l’enjardinament i masses arbòries.

-

Utilització d’espècies autòctones pels nous peus d’arbrat.

-

Manteniment de la tanca perimetral.

-

Manteniment dels terrenys agrícoles.

S’inclou l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, on es destaca l’estratègia d’harmonització, on la visibilitat des de la C33 es nul·la per la barrera de xiprers, i les masses arbòries interiors en combinació amb les clarianes afavoreixen la
compartimentació d’espais dins de la mateixa finca. Les mesures d’integració paisatgística proposades són la protecció
normativa de la vegetació i dels camps de conreu com a espais oberts. També es proposa la conservació de la protecció
perimetral per l’impacte visual de l’entorn industrial; i la utilització de sistemes, materials i acabats integrats amb l’entorn,
així com la restricció de l’ocupació.

9

ABAST I CONTINGUT

S’inclou una prospecció arqueològica, la qual conclou que la intervenció ha estat realitzada de forma visual a nivell
superficial, i que aquesta és insuficient, per la qual cosa es proposa com a mesura correctora efectuar un seguiment
arqueològic durant els moviments de terra que s’hi pugui realitzar dins d’aquest recinte.

Imatge 4. Ordenació i delimitació d’usos i imatge de l’ordenació aprovada inicialment i provisionalment

Font: Plànols pla especial

Alternativa 2
Arran de l’aprovació provisional, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 25 d’abril de 2016, va emetre
l’informe amb referència 2015/057484/B/ on suspenia la tramitació del pla especial fins que:
1.- Se sotmeti a la consulta preceptiva a l’òrgan ambiental per tal de resoldre la tramitació ambiental, que es correspon a
l’avaluació ambiental estratègica que suposa aquest document; i
2.- Aportar un text refós en el que, entre altres, es doni resposta a les següents determinacions:
“ 2.3. En relació a l’ordenació de les àrees de carpes i d’aparcaments cal:
2.3.1 Proposar l’eliminació de l’àrea de carpa de ponent atès que no respon a la regulació normativa pel que fa protecció
dels camps de conreu com a espais oberts. I en el cas que no fos possible, caldria delimitar una àrea de carpa amb la
plantació de vegetació arbòria autòctona amb una traça no lineal de vora.
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2.3.2 Es recomana que l’àrea d’aparcament no fragmenti els camps de conreus superiors, amb una delimitació de l’àrea que
respongui a les masses i alineacions arbòries existents, evitant traces paral·leles al carrer de la Torre de Cellers.”
...
Per tant, aquesta alternativa 2 suposa una lleugera evolució de l’alternativa aprovada provisionalment, per tal de donar
compliment als requeriments efectuats per la CTUB;
Així, aquesta darrera alternativa 1) contempla una nova massa arbòria per tal de delimitar una àrea de carpa a ponent que
respongui a la regulació normativa de protecció dels camps de conreu com a espais oberts, i 2) reorganitza l’àrea
d’aparcament per tal d’evitar la fragmentació dels camps de conreu, i adaptant-lo a les masses i alineacions arbòries
existents.
Aquesta modificació es plasma de forma esquemàtica en la següent imatge:
Imatge 5. Esquema de la modificació de l’alternativa 2 en vers a l’alternativa aprovada provisionalment

Noves masses arbòries

Redistribució aparcament

Finalment, doncs, la proposta d’ordenació detallada per a aquests dos aspectes queda tal i com es reflecteix en la següent
imatge:
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Imatge 6. Proposta d’ordenació del Pla Especial (Text refós)

Finalment, i pel que fa als usos admesos, el pla especial assenyala que no hi ha dubte que el “PEPAPV”, desprès del
reconeixement i estudi del conjunt, admet els usos culturals, de formació, de representació, institucional, oci i restauració a
les construccions que tractem per la seva configuració, qualitat i prestacions favorables per allotjar-los.
De la mateixa manera que aquests usos ja es consideren pel Pla especial de protecció, es poden reconèixer, d’acord amb
l’article 47.3.b del Text refós de la Llei d’urbanisme, també la possibilitat dels usos hoteler i de turisme rural, amb exclusió
de la modalitat d’hotel apartament i el d’habitatge associat a l’activitat o explotació de la finca (aquest últim existent des de
sempre al mas).
No té sentit, doncs, impossibilitar aquest usos quan el “Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic” ja
aposta per la conservació d’aquests edificis i possibilita la reutilització per altres de nous.
A continuació es presenta el quadre resum de les diferents superfícies construïdes de l'àmbit del pla especial.
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Imatge 7. Quadre resum de superfícies
Àmbit
45.893 m

2

Planta baixa

512,14 m

2

Cos adossat de magatzem i garatge

45,34 m

2

Planta pis

512,14 m

2

Planta soterrada

512,14 m

2

Total

1.581,76 m

2

Planta baixa

668,56 m

2

Cos de porxos i magatzem

200,74 m

2

Planta primera

587,32 m

2

Planta sotateulada (altell)

104,03 m

2

Total

1.560,65 m

2

Superfície de sòl de la finca
Superfícies construïdes
Torre de Cellers

Naus i antigues corts

Total superfície construïda

3.142,41 m
Font: Memòria pla especial
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3. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS
3.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants
3.1.1. Àmbit territorial
2

El terme municipal de Parets del Vallès, de 9,1 km , es situa al sud-oest de la comarca del Vallès Oriental, formant part de
la província de Barcelona. Administrativament, limita al nord amb el municipi de Lliçà de vall, a l'oest amb Granollers i
Montmeló i finalment al sud-oest s'hi localitza el municipi de Mollet del Vallès.
De nord a sud, el riu Tenes creua el municipi. La població està distribuïda en sis barris: Barri Antic, sobre un turó al voltant
de l'església; l'Eixample, el de més habitants, planificat en els anys 30; l'Escorxador; Can Cerdanet; Can Volart, i Can Riera.
L’àmbit del present Pla especial urbanístic correspon a l’entorn de protecció de la Torre de Cellers que ve establert pel Pla
especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del
Vallès. La finca s’emplaça al Polígon industrial Can Volart, a l’est del nucli urbà del municipi, amb front al carrer Torre de
Cellers s/n.
2

Té una superfície de 45.893 m (segons les dades cadastrals) i llinda a l’est amb el carrer de Torre de Cellers; al sud amb un
vial secundari que el separa de la parcel·la industrial veïna (Mango); a l’oest amb la Carretera de Barcelona a Puigcerdà C-17
i l’enllaç d’aquesta amb l’Autopista del Mediterrani C-33; i al nord amb un espai lliure que el separa d’altra parcel·la
industrial.
Imatge 8. Situació de la zona de projecte a Parets del Vallès

Font: ICGC

3.1.2. Medi Físic
Atmosfera
Pel que fa a la qualitat de l’aire al municipi de Parets del Vallès, i segons les zones de delimitació de Qualitat de l’Aire (ZQA)
de la Generalitat de Catalunya, el municipi de Parets del Vallès pertany a la zona 2 Vallès- Baix Llobregat delimitada a partir
de les condicions de dispersió de contaminants atmosfèrics. no hi ha cap estació de mesurament de la qualitat de l'aire al
terme municipal de Parets del Vallès, però hi ha diverses estacions de control en els municipis veïns.
En l’informe de l’any 2015 respecte a l’estat de la qualitat de l’aire de la zona es desprèn que els nivells de qualitat de l'aire
mesurats (font: www.qualitatdelaire.cat) 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.
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Respecte l’ozó troposfèric, durant l'any 2015 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.
Finalment, en compliment del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, s'ha portat a
terme una campanya de mesures de precursors de l'ozó troposfèric al punt de mesurament de Rubí (Ca n'Oriol).
En relació amb el diòxid de nitrogen, s'ha superat el valor límit anual a 6 punts de mesurament dels 12 que hi ha en aquesta
zona, 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.
Canvi climàtic
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents obtingudes arreu del món revelen que
en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi climàtic, que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la
productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i benestar de la humanitat.
Ja cap als anys 70, en el món científic va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana podria contribuir a la generació de gasos
amb efecte d’hivernacle i, per tant, influir en els canvis climatològics. El GIECC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic)en el seu IV Informe (any 2007) determina que “l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc”, basant-se
en les observacions dels increments de les temperatures mitjanes atmosfèriques i oceàniques globals, la fusió generalitzada
de la neu i del gel, i l’augment del nivell mitjà del mar a tot el planeta. Així mateix, el GIECC estableix, en un 90% de certesa,
que l’escalfament del sistema climàtic és atribuïble a l’activitat humana. Aquest darrer informe va ser definitivament
adoptat per les Nacions Unides a la Convenció del Canvi Climàtic que va tenir lloc a Bali el desembre de 2007.
Les conseqüències genèriques del canvi climàtic pronosticades són, entre altres: augment de la temperatura mitjana d’1,4 a
5,8 ªC durant aquest segle, desertificació de certes zones del planeta, alteració del règim de pluges, pujada del nivell del
mar entre 9 i 88 cm. per l’any 2100 que inundaria zones avui habitades, difusió de certes malalties de tipus tropical en
zones avui de clima temperat, etc. El marc del problema del canvi climàtic és global, però en canvi, els impactes i les
eventuals accions d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori.
A Catalunya, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic té la funció de desenvolupar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic
a Catalunya per mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d’adaptació més adequades. Així mateix, el seu paper és
contribuir al compliment dels objectius del Protocol de Kyoto de l’Estat.
La principal iniciativa per fer front al repte del canvi climàtic en els ens locals, és el Pacte d’Alcaldes, constituït formalment
per la Comissió Europea el 29 de gener del 2008, per tal d’aconseguir objectius de reducció ambiciosos de cara al 2020. El
Pacte consisteix en un compromís oficial de les ciutats adherides de superar els objectius establerts per la Unió Europea al
2020, reduint les emissions de CO2 als territoris respectius en almenys un 20% mitjançant l'aplicació d'un Pla d'acció per
l'energia sostenible (PAES).
Parets del Vallès ha redactat i aprovat el seu Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), concretament es va aprovar el 20
de gener de 2010.
Amb tot, no es considera que el desenvolupament del present Pla Especial i les activitats que se'n derivin, tinguin afectació
directa a l'increment del canvi climàtic. Així mateix i com es veurà més endavant, els riscos naturals i les seves variacions,
degut al canvi climàtic, puguin tenir incidència directa al sector del Pla Especial, ja que la presència de riscos naturals en
l'àmbit és mínima.
Relleu
En l’àmbit d’estudi té un desnivell d’uns 4-5 m en el sentit sud. El pendent és sempre inferior al 10%, exceptuant petites
franges de terreny amb pendents superiors al 10%%, tal com es pot veure en la següent imatge. Amb tot, una topografia
similar a la major part del municipi.
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Imatge 9. Pendents de l'àmbit del Pla Especial i entorns.

Font: Elaboració pròpia amb base de l'ICGC

3.1.3. Medi Biòtic
Vegetació i Hàbitats
La vegetació de l'àmbit de la modificació puntual no presenta peculiaritats ni rareses, donat que majoritàriament
actualment és antropizada com a jardí i àrees obertes de la finca de Torre de Cellers.
Tot el perímetre de la finca està tancat per una barrera de xiprers que formen una pantalla visual.
A banda d’aquesta vegetació perimetral, té una especial incidència la disposició a l’interior de l’àmbit de diferents masses i
conjunts arboris que contribueixen a segregar el diferents espais de la finca.

3.1.4. Paisatge
Usos del Sòl
L’àmbit del Pla Especial comprèn una illa envoltada per vials perimetrals, que es caracteritza pel seu caràcter agrícola i
d’espai lliure, malgrat que està situat al mig d’una zona industrial arran de l’autovia C-17.
Imatge 10. Usos en l'àmbit del Pla Especial

1
1
2

3
2

41

1

1
1. espais oberts

2. Superfície arbrada

3. Torre de Cellers

4. Coberts

Font: Elaboració pròpia a partir d'imatge de la Memòria del Pla Especial urbanístic
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La major extensió del terreny està ocupada per conreus i espai lliure o de jardí, on la Torre de Cellers ocupa una posició
aproximadament central dins del conjunt.
Actualment l’edifici té ús d’habitatge.
A més del mas original o Torre de Cellers, s’ubiquen a la finca altres construccions que originalment havien estat destinades
a cors i magatzem, que tant per la seva disposició, com per la naturalesa i característiques arquitectòniques més senzilles,
no interfereixen i s’integren sense estridències a l’entorn.
A banda de l’habitatge del masover, que ocupa el cos més proper a la porta d’accés del recinte, i d’altres espais destinats a
magatzem i cobert d’eines agrícoles, actualment aquestes construccions no tenen un ús definit, tot i que alguns espais
havien estat condicionats com a sales per a reunions o de restauració. Existeix també a la zona de conreus una petita caseta
2
de 4m que alberga les bombes pel reg.
Tant l’edifici principal de la Torre de Cellers, com les altres construccions de la finca presenten un bon estat de conservació,
gràcies a les actuacions de manteniment i de conservació que al llarg del temps han realitzat els propietaris.
Tal com s’exposa a la fitxa del Pla especial de protecció, la masia ha estat magníficament restaurada, per la qual cosa ha
rebut diverses distincions i premis.
Els conreus, que ocupen una posició perifèrica, actuen com a espai obert intermedi amb els llindars de la finca.
Tant els camins com les edificacions es disposen sobre la topografia natural del terreny, que no presenta desnivells acusats.
Imatge 11. Estat actual

Font: Memòria del PE. En la pròpia memòria del pla especial es pot trobar un extens reportatge fotogràfic de les edificacions existents.

Paisatge
El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona va ser 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
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Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona). Aquest Catàleg inclou l'àmbit del Pla especial en la unitat
paisatgística de “Plana del Vallès”.
El desenvolupament de les propostes del Pla especial no variarà, en termes generals, el paisatge actual del sector, i per tant
serà assimilable pel paisatge de l’entorn, ja que les actuacions proposades no són, en si mateixes impactants, donades les
seves dimensions i sobretot el context del paisatge de l’entorn.
Així mateix, el pla especial conté un estudi d’impacte i integració paisatgística on es destaca l’estratègia d’harmonització, on
la visibilitat des de la C-33 es nul·la per la barrera de xiprers, i les masses arbòries interiors en combinació amb les clarianes
afavoreixen la compartimentació d’espais dins de la mateixa finca. Les mesures d’integració paisatgística proposades són la
protecció normativa de la vegetació i dels camps de conreu com a espais oberts. També es proposa la conservació de la
protecció perimetral per l’impacte visual de l’entorn industrial; i la utilització de sistemes, materials i acabats integrats amb
l’entorn, així com la restricció de l’ocupació.
Tal i com s’ha vist anteriorment, el text refós del pla especial contempla per una banda, crear una nova zona arbòria a
ponent per tal de no trencar els espais oberts formats pels camps de conreu per tal de delimitar una zona de carpes en
aquest sector, i també reorganitzar l’aparcament de forma que no es creïn línies paral·leles amb el carrer, i adaptar-lo a les
masses i alineacions arbòries existents per tal d’evitar la fragmentació dels camps de conreu.
3.1.5. Mobilitat
Actualment, a la zona del Pla Especial no hi ha una mobilitat destacable. Amb el desenvolupament del PEU, aquest fet no
canviarà de forma considerable, ja que com fins ara l’activitat que es realitzarà, seguirà aportant de forma puntual un
increment de la mobilitat en el polígon industrial. Però donada les característiques de l’activitat, aquest augment de la
mobilitat generada es dóna quan disminueix l’activitat del polígon industrial, i per tan tant la mobilitat.

3.2. Àrees d’incidència de la normativa ambiental
3.2.1. Figures de protecció
L'àmbit del present PEU no està inclòs en cap figura de protecció del medi natural (Espai PEIN o Xarxa Natura 2000).
Imatge 12. Figures de Protecció del Medi Natural a l’entorn del Pla especial

Font: ICGC

El desenvolupament de les propostes del Pla especial no afectarà de forma directe ni indirecte aquests espais de protecció,
donades les característiques de la proposta i la distància de l'àmbit de desenvolupament amb els espais PEIN i els espais de
la Xarxa Natura 2000.
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Com es pot veure en el següent imatge, a l'àmbit d'estudi no hi ha present tampoc cap Hàbitat d'Interès Comunitari, ni
limita, ni és prou pròxim per tal que el desenvolupament del PEU, incideixi en els hIC de l’entorn
Imatge 13. Hàbitats d'Interès comunitari

Font: visor GruP de recerca de Geobotànica i cartografia de la Vegetació. UAB

Es conclou que a l’àmbit del present pla parcial no existeixen figures de protecció, la qual cosa implica que el
desenvolupament del pla especial que es preveu al sector no afectaria cap dels espais protegits dels entorns.
3.2.2. Espècies de flora i fauna protegides
Donada la seva localització al mig d’un polígon industrial i al costat d’una carretera, no es destaca el seu valors per espècies
animals o vegetals d’interès i protegides, més enllà de la presència de vegetació al bell mig d’un continuo urbanístic.

3.3. Àrees de risc per la seguretat i el benestar de les persones
3.3.1. Risc d’incendi forestal
Pel que fa al risc d’incendi forestal, Parets del Vallès no es considera un municipi amb alt risc d’incendi forestal segons el
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Així i segons els plànols de perill i vulnerabilitat vers els 'incendis forestals, la zona projecte presenta un risc baix, ja que
l’espai és bàsicament agrícola amb claps forestals, però envoltat d'un polígon industrial i per tant no presenta masses
forestals properes.
Imatge 14. Mapa de vulnerabilitat vers el perill d'incendi forestal en l’àmbit i entorn

Font: Mapa de protecció civil de Catalunya
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3.3.2. Risc d’inundació
El risc d'inundació en l'àrea d'estudi és mínim, donada la seva localització respecte el riu Tenes, que és el curs fluvial més
pròxim al sector. Gràficament, es pot veure la següent imatge basada amb les capes d'inundabiliatt de l'Agència catalana de
l'Aigua, on s'aprecia que el sector no s'inclou en àrees inundables per cap període de retorn.
Imatge 15. Zones inundables (capes servides per l’ACA)

Font: Mapa de protecció Civil de Catalunya

3.3.3. Risc geològic
Risc 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.
El pendent és un dels factors principals a l’hora de generar esllavissades, i com s'ha vist anteriorment el pendent del sector
no és un factor important i no s'arriba en cap cas pendents superiors al 20%.
Per tant, es pot concloure que el risc d'esllavisades no és present en l'àmbit del Pla Especial
Risc de terratrèmols
El municipi de Parets de Vallés es situa a la zona d’intensitat sísmica VII-VIII (500 anys) segons l’escala internacional
d’intensitat macrosísmica (MSK), essent aquesta la de risc alt a Catalunya.
Imatge 16. Zones sísmiques per a un sòl mitjà i vulnerabilitat sísmica I considerant l’efecte del sòl

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 1997, 2001.

3.3.4. Risc de Contaminació lumínica
Segons el Reglament que desenvolupa la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn (Decret 82/2005, de 3 maig, del Reglament Llei 6/2001), l’àmbit es classifica com a E2 ja que el planejament
urbanístic actual el qualifica com a Sòl No Urbanitzable.
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El decret determina les característiques de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació d’acord amb la zona de protecció
en què està situat l’àmbit afectat, i regula el funcionament de l’enllumenat en els aspectes estacional, horari, manteniment
i d’adequació de la il·luminació existent.
Imatge 17. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa al municipi de Parets del Vallès

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

3.3.5. Risc de Contaminació acústica
El plànol de capacitat acústica de Parets del Vallès es va aprovar pel ple municipal en acord del dia 20 de setembre de 2012,
i va ser exposat al públic i aprovat definitivament i anunciat al BOPB en data 2 de gener de 2013.
L’àmbit on s’ubica el Pla Especial està caracteritzada per estar envoltada d’usos eminentment industrials, i l’Ajuntament
classifica aquest espai amb la clau C2, de sensibilitat acústica baixa. Així mateix, i arran del pas de la C-17, també hi ha una
franja de soroll.
D’acord amb la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, les zonificacions de sensibilitat acústica són les
següents:
-

Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. Valor
límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 60

-

Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. Valor
límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 65

-

Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de nivell sonor.
Valor límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 70

-

Zona de soroll: Són els sectors del territori afectats per la presència d’infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i
aeri. Comprèn el territori de l'entorn del focus emissor i és delimitada per la corba isòfona que són els punts del territori on es
mesuren els valors límit d'immissió corresponents a la zona de sensibilitat acústica on hi ha situada la infraestructura.

-

Zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA): Són les àrees en què per les seves singulars característiques es
considera convenient de conservar una qualitat acústica d'interès especial. El valor límit d'immissió es considera que és el valor
del soroll de fons més 6 dB(A).

-

Zona acústica de règim especial (ZARE): Són les àrees en què es produeix una elevada contaminació acústica a causa de la
presència de nombroses activitats i del soroll produït al voltant. Poden ser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els
valors límit d'immissió en l'ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, dues
vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres d'alternes, dins del termini d'un mes.
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Imatge 18. Plànol de capacitat acústica de Parets del Vallès

Font: Ajuntament de Parets del Vallès. Gener de 2013

3.3.6. Risc Químic i radiològic
Risc de transport de mercaderies perilloses i risc químic en establiments industrials
El present Pla Especial està afectat pel risc químics del transport de mercaderies perilloses, però no pel risc químic per
l’activitat industrial existent a l’entorn que es troba afectada per la legislació d’accidents greus. L’article 9 de del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme estableix que “Es prohibit
d’urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i benestar de les persones, salvant les
obres vinculades a la protecció i a la prevenció dels riscs’’ s’han de considerar les limitacions dels usos en el planejament
urbanístic.
Parets disposa del pla especial d’emergència TRANSCAT. El document analitza les principals rutes de mercaderies perilloses
al municipi. Destaca els polígons Llevant i Can Volart, dotats amb vies amples per on circulen camions cisterna, i el polígon
Sector Mollet, on s’ubica una benzinera, que suposa el pas de gas-oil i benzines. Al voltant del municipi, estableix com a
fluxos de mercaderies perilloses la C-17 i l’A7 amb uns 150 camions diaris a les dues vies. El pla fixa zones de confinament
els sis polígons industrials existents: Industrial Llevant, Can Volart, Sector Autopista, Sector Eixample Industrial, Sector Zeta i
Sector Mollet.
Imatge 19. Risc transport mercaderies perilloses. Entorns de l’àmbit del PEU

Font: Mapa de protecció Civil de Catalunya

Com es pot veure en l’anterior imatge el tram de la C-17 que transcorre a l’oest de l’àmbit del PEU es considera que hi ha
un risc molt important, segons el nivell de flux de la carretera. Així mateix el municipi de Parets del Vallès es considera que
té un Nivell de perill molt elevat pel transport de mercaderies perilloses.
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Pel que fa el Risc Químic per establiments industrials, el Pla Especial queda fora dels perímetres d’intervenció i alerta
màxima, tal com es pot observar en el següent plànol, però l’àmbit del PEU es localitza en un poligon industrial que està
envoltat de diferents zones d’intervenció.
Imatge 20. Risc Químic per establiments industrials. Entorns de l’àmbit del PEU

Font: Mapa de protecció Civil de Catalunya

Risc radiològic
En relació el risc radiològic simplement indicar que el municipi de Parets del Vallès, és considerat com a municipi amb
instal·lacions radioactives
Imatge 21. Risc radiològic. Municipi amb instal·lacions radioactives. Entorns de l’àmbit del PEU

Font: Mapa de protecció Civil de Catalunya

23

DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES ABIENTALMENT RELLEVANTS

24

EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES. VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ

4. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES. VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ
4.1. Incidències del projecte en el vectors ambientals del territori
Els efectes ambientals del pla especial són escassos i de molt baixa magnitud. Si bé és cert que qualsevol actuació sobre
un territori pot suposar un cert impacte, aquests són relatius segons les característiques del medi preexistent i les
mesures adoptades per tal de prevenir i minimitzar els impactes.
En aquest sentit, un dels principal impactes físics prové de l'adequació de l'àrea d'aparcament, si bé aquest, tal i com
estableix la normativa, no admet coberts, pèrgoles ni construccions auxiliars, i tindrà un tractament tou de la superfície,
sense paviments asfàltics ni de formigó, i a més inclourà la plantació d'arbrat o altres elements vegetals, i de petites
baranes o altres elements auxiliars, de fusta, per a la senyalització i ordenació de les places, pel que l’impacte que
aquest suposa és molt escàs. A més a més, aquest s’ha reordenat en vers al que es va aprovar inicialment per tal
d’evitar una continuïtat amb el carrer, i evitar l’afectació de les zones de conreu, tot aprofitant la massa arbòria
existent.
Així mateix, el pla especial preveu una nova massa arbòria situada a ponent, per tal d'evitar el trencament de les zones
de conreu, i permetre així una zona de carpes, tal i com especificava el document de la CTUB.
Finalment, cal tenir en compte l'impacte originat per l'augment en la intensitat de l'ús de les edificacions, d'acord amb
els usos admesos per part del pla especial. Amb tot, es considera que aquest augment en la intensitat de l'ús de les
edificacions existents és totalment compatible donades les característiques d'aquesta actuació, i tenint en compte que
es tracta d'usos ja admesos per part del PEPAPV. Donades les característiques de l’activitat prevista, no es preveu que la
utilització de les antigues corts per a aquests nous usos, amb un aforament previst de 250 persones, suposi un impacte
ambiental que no sigui assumible, ja que cal recordar es tracta d’un àmbit adequadament connectat als serveis
d’abastament i sanejament de Parets del Vallès.
Cal tenir en compte que es restringeixen la implantació de nous usos i serveis d’acord amb les especificacions que
contempla el Pla especial de protecció i de forma compatible amb la preservació dels valors paisatgístics del conjunt.
Així, les úniques ampliacions previstes, a les naus i les antigues corts per tal de resoldre els problemes o requisits
2
d'accessibilitat o instal·lacions, són de 50 m , que es concretaran preferentment en un cos adossat que ha d'adaptar-se
a la tipologia, el volum i les característiques arquitectòniques de tot el conjunt.
En aquest sentit, s’estableix la utilització de materials tradicionals de façana i coberta (pedra, fusta, teula ceràmica,
arrebossats i pintats), coherents amb les característiques de l’edificació tradicional, el caràcter del conjunt i el paisatge
de l’entorn.

4.2. Caracterització dels impactes del projecte
Tot seguit, es fa una caracterització dels possibles impactes, segons el medi al qual aquests afectin.

4.2.1. Medi físic
Pel que fa al medi físic, tant sols es preveu una lleugera afectació del sòl a l’àmbit de l’aparcament, si bé aquest aprofita
una superfície planera, pel que els moviments de terra seran pràcticament inexistents, i a més a més s’exclou la
utilització de paviments o superfícies impermeables o pavimentades, així com la col·locació d’estructures o pèrgoles, i
tant sols s’hi preveuen estructures auxiliars, com tanques de fusta, que no afectaran l’estructura del sòl.
Així doncs, no es preveu una pèrdua significativa de la capa superficial del sòl ni una compactació dels horitzons
inferiors, excepte en l’àrea d’aparcament.
No es contemplen impactes pel que fa a la contaminació atmosfèrica, per una banda, les poques obres previstes no
suposen un augment en les partícules de pols a l’atmosfera, ni un increment sonor que superi els llindars permesos, ni
durant la fase constructiva ni durant l’explotació de l’activitat.
Pel que fa a la contaminació lumínica, tampoc se’n preveu un augment que sobrepassi els valors establerts. En tot cas,
en cas de ser necessària una certa il·luminació exterior, aquesta ha de seguir les obligacions de la llei vigent en la
matèria.
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4.2.2. Medi biòtic
Pel que fa al medi biòtic, no hi ha efectes significatius sobre la vegetació.
Cal destacar que el pla especial preveu la implantació d’una nova petita taca arbòria situada a la zona de ponent, per tal
d’ubicar-hi una zona de carpes. Aquesta nova massa arbòria serà de les mateixes característiques que la vegetació
existent.
L’afectació a la fauna no es preveu destacable, ja que l’actuació no modifica les característiques actuals de l’àmbit, que
per la seva situació plenament integrada a la trama urbana i industrial de Parets del Vallès, pel que la majoria d’espècies
existents són espècies d’ambients humanitzats, pel que l’afectació sobre la mateixa serà poc important.

4.2.3. Paisatge
El paisatge de l’àmbit on aquest pla especial s’ubica no es veu afectat, per una banda, pel manteniment de la tanca
perimetral de xiprers que n’eviten la visió des de l’exterior, i que mantenen l’ambient natural interior tot i tractar-se
d’un espai situat a l’interior d’un polígon industrial.
Per altra banda, el paisatge interior de l’àmbit tampoc s’afecta, per una banda, pel manteniment de les característiques
naturals de l’espai, per la plantació de la petita nova massa arbrada i per la reordenació de l’aparcament que n’evita les
línies paral·leles amb el carrer, i pels condicionants fixats per a les edificacions temporals.
Cal destacar que el propi PEPAPV destaca la curosa restauració de les edificacions que en va dur a terme la propietat.

4.2.4. Medi socio-econòmic
L’actuació suposarà un augment de l’oferta de serveis i una explotació d’aquest espai.
Si ens fixem en l’ocupació del territori, la zona projecte es situa adjacent a una zona urbanitzada activa i ben
comunicada, i a tocar d’una zona que disposa d’activitat industrial. L’actuació, doncs, suposarà una mixtura d’usos de
forma que es permet mantenir aquest àmbit que presenta un valor històric i paisatgístic per a Parets del Vallès.

4.2.5. Fluxos ambientals
El funcionament del sector comportarà un lleuger augment del consums d’aigua, energia i producció de residus i
aigües residuals. De tota manera, la situació del sector, plenament connectada a la xarxa de serveis de Parets del
Vallès, i l’estimació d’aforament, de 250 persones, suposen una previsió en el consum de recursos i en la generació
d’aigües residuals plenament assumibles per la xarxa existent.
Pel que fa als possibles residus que es produeixin a les obres, s’haurà de complir amb la normativa vigent al respecte, i
deixar el terreny afectat i l’entorn immediat net de deixalles i runes. I pel que fa a la producció de residus domèstics,
l’activitat haurà de determinar la ubicació i el nombre de contenidors de recollida selectiva que siguin necessaris per la
correcta recollida i tractament dels residus que es generin al sector.
Respecte a la mobilitat, segurament hi haurà un increment de la mobilitat al sector degut a la nova activitat, però
aquesta mobilitat és fàcilment assimilable per les vies d’accés a la zona.

4.3. Valoració qualitativa dels impactes identificats
La valoració que es realitza dels possible impactes identificats, segons la terminologia que s’utilitza i es descriu en el
RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del Reial Decret Legislatiu 1.302/1986,
de 28 de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, és que la totalitat dels impactes detectats són compatibles.
Cal tenir en compte que els impactes, tal i com s’ha anat descrivint al llarg del document, són molt reduïts, i de molt
baixa magnitud, així com completament assumibles per l’espai i el territori on aquest pla s’ubica.
Així i tot, en el següent apartat, es detallen un seguit de mesures ambientals que es poden tenir en compte durant el
desenvolupament del pla especial.
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5. MESURES AMBIENTALS
Les mesures ambientals que es proposen en per al present Pla Especial, que principalment es proposen per a la fase de
construcció, són les següents:
Protecció del sòl
Per tal de protegir el sòl de l’àmbit cal evitar totes aquelles pràctiques innecessàries que impliquin la pèrdua o l’erosió
del sòl, en el cas que aquestes siguin indispensables, replantejar la seva execució per minimitzar al màxim l’impacte. Així
doncs, a continuació, s’exposen les mesures preventives que s’han considerat adients:
•

•

Minimitzar l’espai afectat per les obres de construcció.
-

Es proposa delimitar les àrees afectades pel moviment de terres, per tal de minimitzar la resta de zones.

-

Les terres no vegetals sobrants generades pels moviments de terres, es poden reutilitzar per al rebliment
sobre el terreny.

-

Seria necessari gestionar correctament les terres excedents generades durant el moviment de terres.
Aquestes haurien de ser transportades a centres gestors o abocadors autoritzats per aquest tipus de residu.

Evitar la compactació del sòl en les zones verdes i espais lliures. La qual cosa ens remet a la primera mesura:
“delimitació d’àrees”.

Paisatge
El pla especial ja contempla el manteniment de la tanca vegetal existent formada per xiprers, que circumden la finca,
d’una alçada superior a 4 metres, que actua com a una eficient barrera visual. Igualment, des de l’interior, la protecció
de la tanca permet que l’ambient interior, caracteritzat pel castell i el jardí, es mantingui aliè a l’activitat industrial del
polígon.
Així mateix, tot el pla especial i les seves determinacions d’ordenació i normativa protegeixen els valors paisatgístics de
les edificacions situades a l’interior de l’àmbit.
Per tant, no es considera necessari establir mesures addicionals en aquest àmbit.
Gestió dels espais verds i vegetació de l’àmbit
Evitar la plantació d’espècies al·lòctones o exòtiques per l’enjardinament dels espais verds, que tinguin un
comportament expansiu o invasor demostrat.
En les noves plantacions i en la vegetació a implantar, s’utilitzarà planta autòctona per facilitar la integració visual i
evitar un potencial focus d’invasions de plantes foranies. Així, doncs, les espècies escollides hauran de complir les
següents condicions:
-

Ser autòctones de l’entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl)

-

Espècies de fàcil implantació

-

Capacitat de protecció i estructuració del sòl

-

Ser espècies de desenvolupament no massa lent

-

Espècies de baix manteniment i requeriment hídric

-

La nova plantació arbòria s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions vegetals
existents a l’entorn immediat.

-

Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca del cromatisme

-

Per optimitzar l’efecte d’apantallament visual en tots els moments de l’any en cas que sigui necessari,
es poden optar per espècies perennifòlies o, si no ho són, que tinguin bona densitat de brancam,
tupides i amb elevada massa foliar.
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-

Per protecció solar, en aquelles zones on es prevegi un ús humà continuat, es recomana escollir
espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però que alhora permetin l’entrada de llum
i calor en època hivernal.

Amb aquest “mètode d’intervenció natural” es redueix, simultàniament, la necessitat d’introduir energia exosomàtica
(eradicació de males herbes), l’ús de biocides i el consum d'aigua per a rec donat que les espècies mediterrànies
demanden menys aportació hídrica.

El promotor promourà una similitud entre els espais enjardinats i la nova massa arbòria prevista a les masses forestals
existents.

Cicle integral de l’aigua
Es preveu, en les zones enjardinades, la plantació d’espècies vegetals que assegurin un tapis verd, però tanmateix de
baix requeriment hídric.
•

Pel que fa al reg, si és necessària la instal·lació d’un sistema de reg en les zones enjardinades, s’aconsella
utilitzar sistemes de reg eficients (goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les
demandes hídriques reals del sòl i de les espècies existents.

•

Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per regar. Així doncs, es proposa que en les
actuacions futures es contempli la possibilitat de recollir les aigües pluvials i emmagatzemar-les en dipòsits
soterrats per tal de reutilitzar-les per al reg de les zones enjardinades. De tota manera, si les espècies que es
planten són les recomanades (autòctones del lloc i de baix requeriment hídric) no caldrà un elevat consum
d’aigua pel seu manteniment.

•

Instal·lació de paviments permeables a la zona d'aparcaments per afavorir la infiltració d’aigües pluvials i
reduir l’escorrentia superficial.

Gestió dels materials i els residus
Pel que fa a l'àmbit dels residus, caldrà complir la normativa vigent en matèria de residus a Catalunya, el Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, modificat per les lleis
9/2011 i 2/2014.
Així mateix, pel que fa a la gestió de les runes, el constructor haurà de donar compliment al Decret 161/2001, de 12 de
juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. El
qual fixa l'obligació del productor de les runes de lliurar-les de manera correcta, essent responsabilitat del mateix fer les
operacions de destriament i selecció dels residus lliurats.
Es mencionen les següents recomanacions que caldrà tenir en compte:
•

Gestionar de manera que es minimitzi la fracció de rebuig dels residus que es produeixin durant el procés
constructiu.

•

Planificar i controlar l’execució de l’obra perquè no es produeixin sobrants innecessaris. Cal considerar que
cada proveïdor hauria de fer-se càrrec de la gestió i destí final del material d’embalatge que utilitza.

•

Separar els residus produïts durant l’execució de l’obra, emmagatzemant-los en contenidors diferents segons
el seu origen, sempre que existeixi una infraestructura adequada per a la seva valorització.

•

Aprofitar a l’obra la runa i les restes pètries triturades com a material drenant o com a subbase per a
paviments.

•

No incinerar residus a l’obra ni vessar substàncies contaminants al medi.
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6. MESURES PREVISTES PER AL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA
La legislació per a l’avaluació ambiental de Plans i Programes sol·licita, a més de la proposta de mesures, establir
mecanismes de supervisió i control - el que s’anomena Plans de Vigilància Ambiental (PVA) - que en aquest cas poden
comportar control i supervisió de documentació, obres i, finalment, l’explotació o ús de les activitats definides pel
planejament.
Els objectius del PVA en aquesta actuació es centren en els següents aspectes:
•

Verificació de l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els paràmetres de
seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.

•

Control de l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes.

•

Durant la fase de construcció, es realitzarà un seguiment exhaustiu de la interrelació entre l’execució de l’obra
i els components ambientals.

En aquest sentit, l’aplicació de les mesures preventives en fase de disseny del pla, i preventives i correctores durant la
seva execució, enumerades i detallades a l’apartat anterior (5) d’aquest Document Ambiental Estratègic haurien de ser
suficients com per a garantir una minimització dels efectes ambientals.
Donat que, com s'ha vist en aquest document, els impactes ambientals d'aquest pla especial són pràcticament nuls i de
molt baixa magnitud, i tots ells compatibles, no es considera necessari dur a terme un seguiment especial, tenint en
compte que la pròpia direcció d'obra i el promotor del PEU ja vetllarà per al correcte desenvolupament de les
actuacions previstes, i essent aquesta la figura que, en cas de produir-se alguna acció fora de les contemplades, o
detectar algun aspecte no tingut en compte en aquest DAE, que seria degudament informada a l'ajuntament de Parets
del Vallès i/o a l'òrgan ambiental competent.
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