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Informe proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic de la Modificació 
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en relació amb la qualificació 
urbanística de l’entorn de les construccions en sòl no urbanitzable can Caponet, can 
Genàs i can Julià, al terme municipal de Lliçà d’Amunt 
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte:  Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 
 
Municipi:  Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) 
 
Peticionari:  Ajuntament 
 
Referència:  URB 024/17 (OTAABA20170020) 
 
 
2. Fonaments de dret 
 
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes 
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició 
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació 
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor. 
 
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la 
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica 
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran 
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, 
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició. 
 
- L’apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions 
dels plans urbanístics que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència. 
 
- Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental estratègic. 
 
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació ambiental a 
l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin competència 
dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent. 
 
 - L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, estableix que l’òrgan ambiental en relació amb 
tots els plans i els programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
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- L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals 
i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan 
ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
- El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la 
persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars 
de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental estratègica, disposa 
que es delega en aquestes darreres la competència que l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, atribueix a l’òrgan ambiental en els supòsits següents: 
modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors 
urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic 
derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d’un servei territorial. 
 
 
3. Objecte 
 
L’objecte del present informe és fonamentar l’informe ambiental estratègic a emetre per l’òrgan 
ambiental, d’acord amb les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental. 
 
 
4. Antecedents 
 
En data 7 de febrer de 2017, va tenir entrada a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud 
telemàtica de l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal en relació amb la qualificació urbanística de l’entorn de les construccions 
en sòl no urbanitzable can Caponet, can Genàs i can Julià, al terme municipal de Lliçà 
d’Amunt, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió de 26 de gener de 2017 i 
presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud la memòria, el document ambiental 
estratègic, els plànols d’informació i ordenació, i annexes. 
 
A aquest efecte, en el marc de les consultes necessàries a realitzar d’acord amb l’article 30 de 
la Llei 21/2013, s’han consultat les administracions públiques afectades i el públic interessat 
següent: 
 

− Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
− Agència Catalana de l’Aigua 
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació 
− Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
− Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural 
− Subdirecció General de Programes en Protecció Civil de la Direcció General de 

Protecció Civil 
− Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d’Energia, Mines i 

Seguretat Industrial 
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
− Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
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− Consell Comarcal del Vallès Oriental 
− Consorci Besòs-Tordera 
− DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
− ADENC Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura 

 
El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar el 2 d’abril de 2017. 
 
En resposta a les consultes realitzades, s’ha obtingut informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
de 13 de març 2017, de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, de 13 de març de 
2017, i del Consorci Besòs-Tordera, de 16 de març de 2017, les consideracions dels quals 
s’han tingut en compte en la redacció del present informe. 
 
Per altra banda, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
manifestà no efectuar cap aportació segons correu electrònic tramès a aquesta Oficina 
Territorial el 23 de febrer de 2017. 
 
A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades en 
els informes tipus relatius als plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, elaborats per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental, l’Agència de Residus de Catalunya, la Direcció 
General de Salut Pública i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, en les matèries referents a les 
seves competències. 
 
 
5. Descripció de la proposta 
 
Es proposa la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, 
POUM) de Lliçà d’Amunt que té per objecte redefinir el límit entre les qualificacions 
urbanístiques del sòl no urbanitzable a l’entorn de les construccions en sòl no urbanitzable can 
Caponet, can Genàs i can Julià. 
 
Actualment, els terrenys d’estudi, que ocupen 57.237 m2, estan classificats de sòl no 
urbanitzable clau 22b – Protecció especial forestal i natural; alhora, en les fitxes de can 
Caponet, can Genàs i can Julià incloses en el Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable 
del POUM es reconeixen els usos següents per aquestes edificacions: 
 

- Can Caponet-b.9: la fitxa indica com a ús de l’edificació “Turisme rural” i com a 
prescripcions generals les dels article 303 a 307 de les normes urbanístiques del 
POUM. 

- Can Genàs-b.14: la fitxa inclou com a ús de l’edificació “Hípica” i dins els “Criteris 
d’intervenció particulars: Eliminació o adequació dels pavellons i instal·lacions de la 
hípica”. A més, l’esquema reprodueix gràficament les edificacions annexes a la masia. 
Es determinen també altres criteris que són: millora del camí d’accés i protecció de la 
vegetació. 

- Can Julià-b.29: la fitxa indica com a ús “Residencial i Agrícola” i com a prescripcions 
generals les dels article 303 a 307 de les normes urbanístiques del POUM. 

 
La present proposa planteja modificar la qualificació assignada, la clau 22b – Protecció 
especial forestal i natural, per la clau 22a – Protecció especial agrícola i paisatgística, de 
manera que la qualificació del sòl sigui més afí a la realitat existent i a les determinacions de 
les fitxes del Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable del POUM de Lliçà d’Amunt, i es 
possibiliti la continuïtat de les activitats i usos consolidats. 
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Imatge 1: Qualificacions segons el planejament vigent i la proposta de Modificació puntual del POUM 

 
Segons s’indica a la memòria aportada, les certificacions cadastrals també corroboren l’ús 
agrícola d’aquestes finques. 
 
Endemés, en la memòria s’apunta que els arbrats es regularan segons les disposicions de la 
subzona de protecció especial forestal i natural, d’acord amb l’article 266, Zona 22. Condicions 
d’edificació, de les normes urbanístiques del POUM. 
 
 
6. Consideracions ambientals 
 
En primer lloc, cal indicar que la present Modificació puntual del POUM és objecte d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada, d’acord amb allò establert en l’apartat 6.b) quart de la 
disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica, segons el qual són objecte d’aquest procediment les modificacions 
dels plans urbanístics que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència. 
 
D’acord amb això, cal referir que entre la documentació aportada s’inclou un document 
ambiental estratègic (DAE), el contingut del qual s’ajusta amb allò establert en l’article 29 de la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, el qual conté la descripció general de l’àmbit d’estudi i de la 
proposta, la relació amb el planejament territorial i sectorial concurrent, els objectius i criteris 
ambientals, la descripció de les alternatives considerades i les seves justificacions, la previsió 
dels probables efectes ambientals i les mesures ambientals adoptades. 
 
Del contingut d’aquest document, en resulta especialment destacable la proposta d’objectius i 
criteris ambientals i l’anàlisi d’alternatives plantejat. 
 
Pel que fa als objectius i criteris adoptats, aquests es classifiquen en model d’ocupació i 
consum de sòl; estructura i idoneïtat del sòl no urbanitzable; riscos naturals i tecnològics; 
biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural; i qualitat del paisatge. 
 
Quant a les alternatives, se n’estudien dos: l’alternativa zero, que consistiria en continuar amb 
el planejament urbanístic vigent, i l’alternativa 1, corresponent a la proposta de la present 
Modificació puntual en els termes explicats en l’apartat anterior. En la justificació de 
l’alternativa seleccionada, es determina que amb l’adopció de la mateixa es podran adequar 
les construccions a les activitats que s’hi estan duent a terme i, en cas que s’excedeixin els 
màxims permesos, enderrocar-se l’excés. D’acord amb l’exposat anteriorment, malgrat la 
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documentació no ho explicita, s’ha d’entendre que aquestes darreres puntualitzacions fan 
referència a l’activitat d’hípica que es porta a terme a can Genàs, com es detallarà en els 
paràgrafs següents. 
 
En tercer lloc, quant al planejament territorial, cal dir que el Pla territorial metropolità de 
Barcelona (en endavant, PTMB) inclou els terrenys objecte d’estudi dins del sistema d’espais 
oberts en la categoria de sòl de protecció especial, pel seu interès natural i agrari. 
 
Respecte les determinacions del planejament urbanístic vigent, com s’ha indicat en l’apartat 
anterior, els terrenys estan classificats de sòl no urbanitzable clau 22b – Protecció especial 
forestal i natural pel POUM de Lliçà d’Amunt, el qual va ser objecte d’avaluació ambiental 
favorable mitjançant resolució del subdirector general d’Avaluació Ambiental, de 8 d’octubre de 
2012, per la qual s’atorgà la conformitat a la seva memòria ambiental. 
 
Entre les justificacions aportades en la memòria tramesa que motiven la requalificació dels 
terrenys, s’indica que històricament, a partir de referències a l’ortofoto de 1956, les finques 
objecte d’estudi tenien caràcter agrícola i no forestal i que l’anterior Pla general d’ordenació de 
Lliçà d’Amunt així ho va reconèixer classificant-los de sòl no urbanitzable zona de protecció 
restringida (clau 17b); també s’apunta que, a partir de 2006, l’ortofoto mostra una ocupació del 
sòl que fa difícil justificar el possible interès natural, ecològic i paisatgístic que el POUM de 
Lliçà d’Amunt pretén reconèixer. Tanmateix, malgrat les justificacions aportades, s’escau posar 
de manifest que, en el marc del procediment d’avaluació ambiental, en les successives fases 
en les quals aquesta Oficina Territorial va emetre informe sobre l’esmentat POUM, els terrenys 
objecte d’estudi estaven classificats amb la clau 22b – Protecció especial forestal i natural. 
 
Endemés, convé destacar que, en data 25 de novembre de 2009, aquesta Oficina Territorial va 
emetre informe sobre el Projecte en sòl no urbanitzable per a la implantació d’un centre 
d’equitació i rehabilitació de la masia existent a la finca can Genàs, el qual va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’any 2011. Entre les 
diverses consideracions efectuades en el citat informe, es va palesar la possible existència 
d’una infracció urbanística atesa l’existència de diferents edificacions sense la deguda 
autorització, la rehabilitació d’instal·lacions existents i la implantació de noves, i 
l’enderrocament d’algunes construccions. En l’acord que finalment va adoptar la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona es va indicar que les construccions destinades a l’activitat 
d’hípica ocupaven 200 m2, resultat de l’enderrocament i desmuntatge de determinades 
construccions, superfície que representava la superfície màxima edificable que admetia 
l’anterior Pla general d’ordenació de Lliçà d’Amunt. 
 
A tall de recapitulació, la documentació tramesa assenyala que la manca de valors naturals 
d’interès i la viabilitat dels usos existents a les finques d’estudi motiven la conveniència 
d’assignar la clau 22a – Protecció especial agrícola i paisatgística a les finques de can 
Caponet, can Genàs i can Julià, fent compatibles els usos reconeguts a les seves fitxes del 
Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable del POUM amb la qualificació del sòl, 
especialment en el cas de l’ús d’hípica, on es remarca que aquestes activitats no podran 
superar els 500 m2 de sostre màxim edificable. 
 
A continuació, doncs, es valora ambientalment la present Modificació puntual del POUM de 
Lliçà d’Amunt, tenint en compte els criteris definits en l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, per tal de determinar si el seu desenvolupament tindrà efectes ambientals 
significatius. 
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Les cobertes del sòl de les finques d’estudi són majoritàriament agrícoles i forestals, amb 
predomini d’alzina (Quercus ilex), pi blanc (Pinus halepensis) o pi pinyoner (Pinus pinea); 
aquesta estructura conforma un mosaic agroforestal característic. Alhora, també hi ha la 
presència de vegetació associada al torrent de Can Bosc, a l’est de l’àmbit d’actuació. 
 
Pel que fa als valors i la vulnerabilitat de l’àmbit d’actuació, s’ha comprovat que aquest no 
afecta cap espai natural inclòs en el Pla d'espais d’interès natural (PEIN) o de la xarxa Natura 
2000, bosc d’utilitat pública, espai d’interès geològic o zona humida inventariada. 
 

 
Imatge 1: Àmbit d’estudi i valors ambientals 

 
Val a dir, però, que s’ha comprovat que les cobertes de caràcter forestal existents en l’àmbit 
d’estudi coincideixen amb la delimitació d’uns hàbitats d’interès comunitari no prioritaris 
d’alzinars i carrascars (codi 9340) i de pinedes mediterrànies (codi 9540), d’acord amb la 
Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestre (modificada per 97/62/CEE). Atenent a la presència d’aquests hàbitats 
d’interès comunitari, s’escau valorar la conveniència i idoneïtat de la proposta de la Modificació 
puntual del POUM. 
 
Per una banda, tal com es mostra en la imatge anterior, la realitat d’aquestes masses forestals 
fa difícil encasellar-les dins de la definició de la clau 22a – Protecció especial agrícola i 
paisatgística. Per altra banda, cal referir-se a l’avaluació ambiental del POUM de Lliçà 
d’Amunt, on no només es va validar l’assignació de la qualificació 22b – Protecció especial 
forestal i natural per aquests terrenys, sinó que, a més a més, en els informes emesos per 
aquesta Oficina Territorial sobre el POUM aprovat inicialment, de 5 d’agost de 2011, i sobre el 
Pla objecte del següent acord d’aprovació, d’1 d’octubre de 2012, es va establir com a 
prescripció qualificar amb la clau de protecció forestal adient les grans peces d’hàbitats 
d’interès comunitari identificats en el terme municipal. 
 
Així mateix, en l’informe emès per aquesta Oficina Territorial, de 25 de novembre de 2009, 
sobre el Projecte en sòl no urbanitzable a la finca can Genàs, es va determinar que calia 

Hàbitat d’interès comunitari 

Àrea d’interès faunístic i florístic 
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prendre mesures per protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari identificats, evitant la 
seva ocupació temporal durant qualsevol obra i restaurant el sòl un cop executades, i es va 
valorar positivament l’enderroc d’edificacions, evitant condicionar en excés la dinàmica 
ecològica de l’espai obert que conformaven els hàbitats. 
 
En relació amb l’anterior, afegir que malgrat la documentació esmenta que els arbrats es 
regularan segons les disposicions de la subzona de protecció especial forestal i natural, 
d’acord amb l’article 266, Zona 22. Condicions d’edificació, de les normes urbanístiques del 
POUM, no es considera justificat i motivat el canvi de qualificacions proposat, d’acord amb les 
argumentacions exposades en el paràgraf anterior.  
 
Consegüentment, caldrà mantenir la vigent clau 22b – Protecció especial forestal i natural en 
els terrenys on s’identifiquen les superfícies d’hàbitats d’interès comunitari, així com en els 
terrenys on hi ha presència de vegetació vinculada al torrent de Can Bosc, i, en tot cas, limitar 
la requalificació proposada per la present Modificació puntual del POUM a la resta de terrenys 
de l’àmbit d’actuació. 
 
En matèria de fauna, cal referir que la totalitat de l’àmbit d’estudi queda inclòs dins d’una 
extensa àrea d’interès faunístic i florístic motivada per la presència de l’àliga cuabarrada 
(Hieraaetus fasciatus), ja que s’ha delimitat una àrea de campeig (codi BP-1) d’aquesta 
espècie d’au rapinyaire, la qual ha estat catalogada com a espècie d'interès comunitari que ha 
de ser objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats per garantir la 
seva supervivència i reproducció en l’àrea de distribució, segons l’annex I de la Directiva 
79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (modificada 
per la Directiva 2009/147/CE. 
 
Endemés, a tall de dada informativa, afegir que l’àmbit d’estudi està considerat àrea prioritària 
de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d’espècies d’aus amenaçades i es 
troba inclòs dins de les zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 
d’electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió, annexos I i II respectivament 
de la resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre. 
 
Atenent a aquestes circumstàncies, en les finques d’estudi caldrà que les futures actuacions 
que se’n derivin dels potencials usos admesos en la clau 22a – Protecció especial agrícola i 
paisatgística no suposin una amenaça sobre l’extensió i qualitat de l’hàbitat d’aquesta espècie 
sensible i protegida, i s’adoptin mesures preventives, correctores i compensatòries, si s’escau, 
particularment en la de can Genàs, la qual és susceptible de doblar la superfície construïda 
dedicada a l’activitat d’hípica. 
 
Pel que fa al risc d’incendi, cal assenyalar que el municipi de Lliçà d’Amunt està classificat com 
a municipi d’alt risc d’incendi forestal, d’acord el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Alhora, d’acord amb el mapa de perill 
bàsic d’incendi forestal, l’àmbit d’actuació presenta principalment risc baix d’incendi forestal, a 
excepció dels terrenys on s’identifiquen les cobertes forestals, les quals presenten risc alt 
d’incendi forestal. 
 
Respecte el vector aigua, cal afegir que en la resposta a les consultes de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, de 13 de març de 2017, s’assenyalen una sèrie de valoracions que s’hauran de 
prendre en consideració: 
 
- La llera pública més destacada a l’àmbit és el torrent de Can Bosc, afluent del riu Tenes. 
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- No hi hauran repercussions ambientals pel que fa a la disponibilitat de recursos en matèria 
d’abastament d’aigua ni pel que fa al sanejament de les aigües residuals. 
- Atesa la ubicació de les cases rurals de can Caponet, can Genàs i can Julià, no hi ha riscos 
d’inundabilitat per les edificacions existents. 
- Respecte les afeccions mediambientals, s’indica que les actuacions s’hauran de fer d’acord 
amb els Criteris d’intervenció en espais fluvials, redactats per l’ACA el març de 2012 i publicats 
a la seva pàgina web. 
 
D’acord amb les anteriors consideracions, la resposta a les consultes de l’Agència Catalana de 
l’Aigua conclou que no s’identifiquen efectes significatius sobre el vector aigua que aconsellin 
la redacció d’un eventual estudi ambiental estratègic. 
 
A més de les valoracions anteriors efectuades per l’organisme competent, s’escau afegir que, 
consultat el visor sobre els treballs de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF), s’identifiquen 
diverses zones de probable inundabilitat. Aquestes zones estan vinculades als cursos d’aigua 
que s’originen en les masses d’hàbitats d’interès comunitari, els quals aboquen les seves 
aigües al torrent de can Bosc. 
 

 
Imatge 2: Delimitació de les zones probables d’inundabilitat segons el visor PEF 

 
Atenent a la delimitació d’aquestes zones de probable inundabilitat, es reitera que caldrà 
mantenir la vigent clau 22b – Protecció especial forestal i natural en els terrenys on 
s’identifiquen les superfícies d’hàbitats d’interès comunitari descrits, així com en els terrenys 
on hi ha presència de vegetació vinculada al torrent de Can Bosc. 
 
Altrament, s’escau recordar que el municipi de Lliçà d’Amunt s’inclou dins d’una zona 
vulnerable per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, en concret en l’àrea 9, 
d’acord amb el que estableixen el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les 
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, el 
Decret 476/2004, de 28 de desembre, l’acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, i l’acord 
GOV/13/2015, de 3 de febrer. 
 
Respecte les possibles alteracions a la permeabilitat del sòl, caldrà que les futures actuacions 
que se’n derivin dels potencials usos admesos en la clau 22a – Protecció especial agrícola i 
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paisatgística no comportin una disminució significativa de la permeabilitat del sòl, especialment 
en el cas de la finca de can Genàs, on la present proposta admet la possibilitat d’incrementar 
substancialment la superfície de sostre màxim edificable. 
 
En qualsevol cas, en relació amb les matèries relatives al cicle integral de l’aigua, es recorda 
que caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves 
prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Així mateix, caldrà tenir en compte que les futures actuacions es poden trobar dins de la zona 
de policia de lleres i, per tant, caldrà disposar de l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, segons l’article 78 del Reglament de domini públic hidràulic. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat la presència de terrenys amb pendents superiors al 20%, els 
quals coincideixen amb les masses forestals de l’àmbit. No obstant això, tenint en compte les 
determinacions expressades anteriorment, les quals requereixen excloure les cobertes 
arbrades de l’àmbit d’estudi, no es preveu que les futures actuacions que se’n derivin de la 
present Modificació puntual del POUM generin efectes significatius sobre la morfologia i 
l’estabilitat del sòl. 
 
En un altre ordre de coses, d’acord amb la resposta a les consultes de la Subdirecció General 
de Seguretat Industrial, de 13 de març de 2017, dins del municipi de Lliçà d’Amunt no 
s’identifica cap establiment d’accidents greus (AG), localitzant-se el més proper a 2 km del 
límit del terme municipal. 
 
Per acabar, cal esmentar que el DAE incorpora un apartat de mesures ambientals on es 
detallen mesures específiques i recordatoris legislatius en relació amb la contaminació 
acústica, contaminació lumínica i estalvi energètic, prevenció i extinció d’incendis, paisatge i 
sostenibilitat en l’edificació, i minimització dels residus, que es valoren positivament. 
 
Atès l’exposat, tenint en compte l’objecte de la present Modificació puntual del POUM, els 
valors ambientals de l’àmbit d’actuació, les valoracions i les mesures ambientals plantejades 
en el DAE, així com el resultat de les consultes efectuades, no es preveu que la proposta 
plantejada comporti efectes significatius sobre el medi ambient, sempre i quan es doni 
compliment als requeriments realitzats en el present informe, especialment el relatiu a 
mantenir la vigent clau 22b – Protecció especial forestal i natural en els terrenys on 
s’identifiquen les superfícies d’hàbitats d’interès comunitari així com en els terrenys on hi ha 
presència de vegetació vinculada al torrent de Can Bosc. 
 
En conseqüència, i atenent als criteris establerts a l’annex V de la Llei 21/2013 de referència, 
es proposa no sotmetre la present Modificació puntual del POUM al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària. 
 
 
7. Proposta de resolució 
 
Revisada la documentació aportada, i un cop fetes les consideracions exposades en els 
apartats anteriors, es proposa que la directora dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat adopti la resolució següent: 
 
—1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal en relació amb la qualificació urbanística de l’entorn de les 
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construccions en sòl no urbanitzable can Caponet, can Genàs i can Julià, al terme municipal 
de Lliçà d’Amunt, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no 
té efectes significatius sobre el medi ambient.  
 
—2 Indicar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt que caldrà sol·licitar informe a aquesta Oficina 
Territorial sobre la Modificació puntual de referència, la qual haurà d’incorporar les 
consideracions següents:  
 
a) Caldrà mantenir la vigent clau 22b – Protecció especial forestal i natural en els terrenys on 
s’identifiquen les superfícies d’hàbitats d’interès comunitari, d’acord amb els requeriments 
efectuats en el tràmit d’avaluació ambiental del POUM de Lliçà d’Amunt, així com en els 
terrenys on hi ha presència de vegetació vinculada al torrent de Can Bosc, i, en tot cas, limitar 
la requalificació proposada a la resta de terrenys de l’àmbit d’actuació. 
 
b) Pel que fa a les futures actuacions que se’n derivin dels potencials usos admesos en la clau 
22a – Protecció especial agrícola i paisatgística, especialment en el cas de la finca de can 
Genàs, caldrà tenir en compte les determinacions següents: 
 

- Atenent a la delimitació d’una àrea d’interès faunístic i florístic motivada per la 
presència de l’àliga cuabarrada, caldrà que les futures actuacions no suposin una 
amenaça sobre l’extensió i qualitat de l’hàbitat d’aquesta espècie sensible i protegida, i 
s’adoptin mesures preventives, correctores i compensatòries, si s’escau. 

 
- Respecte les possibles alteracions a la permeabilitat del sòl, caldrà que les futures 

actuacions no comportin una disminució significativa de la permeabilitat. 
 
c) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves 
prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Així mateix, caldrà tenir en compte que les futures actuacions es poden trobar dins de la zona 
de policia de lleres i, per tant, caldrà disposar de l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, segons l’article 78 del Reglament de domini públic hidràulic. 
 
—3 Notificar-ho a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
 
Barcelona, 4 d’abril de 2017 

Vist i plau 
 
La tècnica de l’Oficina Territorial d’Acció  La cap de l’Oficina Territorial d’Acció i 
i Avaluació Ambiental de Barcelona    Avaluació Ambiental de Barcelona 
 
 
 
Anna Belen Olaya Montero    Laura Fonts Torres 
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