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1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

1.1. JUSTIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 

1.1.1. Antecedents de l’activitat 

La propietat té l’objectiu de transformar el seu bagatge en el camp equí en la seva activitat professional i 

mode de vida. Així, proposa l’establiment d’un centre per a la rehabilitació de cavalls amb l’objectiu de 

crear un espai que ofereixi atenció integral equina, un ressort equí amb tots els serveis i comoditats. La 

intenció és oferir un servei de cures, rehabilitació i descans (per recuperar-se d’una lesió lleu o greu), bons 

entrenaments i un servei exclusiu per a cavalls jubilats. 

 

1.1.2. Justificació i conveniència de la redacció del pla especial 

La redacció del present Pla especial ve justificada per ser aquest l’instrument urbanístic necessari per 

conjugar la legalitat urbanística amb l’actuació particular. Donat que la finca de referència es troba en sòl 

no urbanitzable, segons planejament urbanístic general, es regeix pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), juntament amb el DL 3/2012, del 22 

de febrer, de modificació del TRLUC, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei d’urbanisme (RLUC) i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística (RLU). 

En conseqüència, segons l’article 47.4, 48.1 i 67.1.h del TRLUC: 

47.4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les 

activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest 

efecte, són d’interès públic: 

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es 

desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què 

es tracti. 

48.1. Els projectes de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’article 47.4, si no 

estan incloses en un pla especial urbanístic, han d’ésser sotmesos a informació pública per 

l’ajuntament, per un termini d’un mes. Tant el projecte d’aquestes actuacions com, si s’escau, el pla 

especial urbanístic formulat per acomplir- les han d’incloure la documentació següent... 

67.1. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial, es poden redactar 

plans especials urbanístics en els supòsits següents: 

h) Les actuacions especifiques en sòl no urbanitzable a què fa referencia l’article 47.4. 

Tenint en compte l’article 244 del POUM de Lliçà d’Amunt i l’article 47.4 de la Llei d’urbanisme, l’activitat de 

centre de rehabilitació per a cavalls amb pupil·latge de cavalls, al tractar-se d’una activitat col·lectiva 

esportiva que ha d’emplaçar-se al medi rural, es considera activitat d’interès públic compatible amb l’ús 

del sòl. Per iniciar l’activitat i per dur a terme les obres de reforma interior i adequació exterior caldrà 

prèviament la redacció i aprovació d’un Pla Especial Urbanístic que reguli els usos i les edificacions com 

determina l’article 67 de la Llei d’Urbanisme. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. DADES GENERALS 

2.1.1. Objecte del Pla Especial 

El present Pla especial té per objecte l’ordenació d’uns usos i edificacions a l’àmbit de la finca de Can 

Carreres, dins el terme municipal de Lliçà d’Amunt, comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona. 

La finalitat és delimitar els possibles usos dels edificis i el territori del seu entorn, possibilitant la implantació 

d’una activitat principal de centre de rehabilitació de cavalls amb pupil·latge en un sistema “paradise” 

(semi-extensiu) i altres activitats complementàries com la jubilació equina, en l’espai lliure de la finca 

esmentada. Per a l’establiment de les condicions es partirà del marc normatiu del Pla d’ordenació 

urbanística municipal de Lliçà d’Amunt (POUM) i de l’anàlisi territorial, ambiental i paisatgística de la finca. 

 

2.1.2. Identificació del promotor 

El peticionari i promotor és la Sra. Maria Cubells i Mensa amb NIF núm. 53299560G i domicili al carrer Camí 

antic de Caldes núm. 2 de Lliçà d’Amunt(CP 08186).  

 

2.1.3. Identificació dels tècnics 

Redacta el present pla especial l’Ambientòleg, David del Rio i Castelló, col·legiat núm. 518 pel Col·legi 

d’Ambientòlegs de Catalunya, amb telèfon de contacte 677 866 509 i correu electrònic 

david@delrioconsulting.com; així com l’Arquitecta Adela Geli Anticó, col·legiada núm. 67814 pel Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, amb telèfon de contacte 692 888 063 i correu electrònic 

geliantico@coac.cat. Ambdós tècnics estan coordinats per l’empresa AGRO90, S.L, domiciliada al 

Passatge Jorba núm. 2, 1r 3a, 08182 de Sant Feliu de Codines (Barcelona). 

 

2.1.4. Justificació de la solució adoptada 

2.1.4.1. CARACTERÍSTIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

El Pla Especial afecta a la finca de Can Carreras, dins el terme municipal de Lliçà d’Amunt, municipi de 

22,3 Km2 a la comarca del Vallès Oriental. El terme es troba estratègicament situat a 3km de la capital 

comarcal, Granollers. 

La finca, de 8,17 ha de superfície de sòl (segons Cadastre de Rústica de Lliçà d’Amunt), se situa al centre 

del terme municipal, a l’oest de la carretera BV-1602, en una zona que conserva encara un caràcter rural, 

envoltat de camps de conreu, tot i que a uns escassos 500m a oest, el paisatge queda interromput per una 

de les moltes urbanitzacions del terme municipal . La finca disposa d'accés principal a est a través del 

Camí Vell a Caldes de Montbui (ETRS89 UTM 31N, X: 435537 / Y: 4608245). Aquest camí conflueix amb el 

carrer de la Tórtora, que forma part ja d’un teixit urbà i que enllaça amb el carrer de la Gavina fins a trobar 

la carretera BV-1602. 

2.1.4.2. CADASTRE 

La finca està composada per les següents parcel·les cadastrals: 

 

 

mailto:david@delrioconsulting.com
mailto:geliantico@coac.cat


                                                                      

6 

POLÍGON PARCEL·LA SUPERFÍCIE (m2 sòl) 

28 24 19.947 

29 12 61.749 

30 81 2.658 

30 80 792 

 Total cadastral 85.146 

2.1.4.3. EDIFICACIONS 

Les edificacions proposades per al bon desenvolupament de l’activitat són les següents (vegeu plànols 

d’ordenació del Pla Especial): 

Codi Superfícies sostre EDIFICACIONS m2 st. 

 PROPOSTA  

A1 Centre de rehabilitació: piscina, aquatrainer, serveis... 754,00 

A2 Boxes de cavalls en rehabilitació+porxo 266,00 

A3 Centre de recepció i oficina 80,00 

A4 Pàdocs (10 unitats) 250,00 

A5 Paller 100,00 

A6 Boxes allotjament de cavalls+ porxo 152,00 

A7 Cobert dels ponis 36,00 

 Total superfície sostre proposat 1.642,00 

 

A més de les edificacions a construir, també es preveuen les següents instal·lacions a l’aire lliure: 

Codi Superfície ADEQUACIÓ ESPAI a l’aire lliure m2 st. 

 PROPOSTA  

E1 Sínia per a exercicis de recuperació 283,53 

E2 Pista de terra per entrenaments 1.200,00 

E3 Aparcament 520,87 

 Total superfície adequació d’espai a l’aire lliure 2.004,40 

 

Al límit nord de la finca actualment hi ha una edificació d’ús habitatge unifamiliar que queda fora de 

l’àmbit d’actuació. 
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3. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

3.1. REQUISITS NORMATIUS 

3.1.1. Justificació de la normativa territorial i urbanística 

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona comprèn les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, 

Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Alt Penedès. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), 

aprovat definitivament mitjançant l’acord de govern GOV/77/2010 de 20 d’abril de 2010, qualifica el sòl 

objecte del pla especial com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari (vegeu figura 

següent). 

En l’article 2.5 apartat 1 de la normativa territorial, es distingeixen com els espais que “comprèn aquell sòl 

que, pels seus valors naturals i agraris o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més 

adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i 

vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions”. 

L’article 2.6, apartat 2 indica que “amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden 

autoritzar a l’empara de la legislació vigent, s’entén que els espais de protecció especial estan sotmesos a 

un règim especial de protecció i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de 

transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial”.  

Segons l’article 2.11, l’activitat de rehabilitació de cavalls es podria trobar inclosa com aquelles que són 

d’interès públic d’acord amb la legislació vigent, tipus C. 

Segons l’article 2.6.3 en els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les següents 

edificacions de nova planta o ampliació de les existents: 

“b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del 

Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els 

apartats 4, 5, 6 i 7 del present article per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la 

protecció especial d’aquests espais. Aquestes edificacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.11.” 

Per això, l’article 2.6, apartat 7, indica que l’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions en l’entorn 

territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma 

substancial els valors de l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar 

una sèrie de variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible 

impacte de l’activitat. 

Detall de la proposta d’espais oberts del PTMB 

  

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del PTMB 
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La compatibilitat de la proposta de Pla Especial amb la protecció del sòl es justifica per les següents raons: 

 L’activitat no ocupa cap connector ni corredor fluvial senyalitzat pel PTMB. 

 L'activitat proposada permet mantenir el paisatge agroforestal característic de la zona (boscos 

intercalats amb camps de conreu). 

 Com a zones lliures i pel menjar dels cavalls, la finca manté una tradició agrícola que almenys es 

remunta des de mitjans del segle XX. 

 L'activitat de rehabilitació equina, des d'una vessant ramadera (s’inscriuria en el Registre General 

d'Explotacions Ramaderes) i d'interès públic (activitat sanitària, esportiva i/o d'educació en el 

lleure) requereix del medi rural per desenvolupar-se i permet un millor coneixement del medi que 

l'envolta. 

 Les actuacions plantejades permeten adaptar-se a la topografia existent i implantar una ocupació 

del sòl controlada, prioritzant la rehabilitació de cavalls malalts, però també la pastura i la 

generació d‘una manada “equina”. 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 

El planejament urbanístic vigent a Lliçà d’Amunt és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 18 de desembre de 2014 i publicat 

el 16 de març de 2015.  

  

◄Àmbit d’estudi segons el POUM. 

Font: Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

QUALIFICACIONS DE SNU VIGENTS SUPERFÍCIE DE SÒL A LA FINCA (m2 s) 

CLAU 22a – Protecció especial agrícola i paisatgística 56.596 m2 s 

CLAU 22b – Protecció especial forestal i natural 28.550 m2 s 
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Consultat el pla general, la finca s’ubica íntegrament sobre sòl no urbanitzable, en dues qualificacions 

diferenciades, trobant-se l’àmbit on es pretén desenvolupar l’activitat en la zona de clau 22a (Protecció 

especial agrícola i paisatgística). Segons l’article 267 de la normativa urbanística, són “aquells sols de 

caràcter majoritàriament agrícola o ramader, de regadiu o de secà, que han d’ésser objecte d’especial 

protecció pels seus valors agrològics i paisatgístics”. 

En l’apartat 3 s’especifica com a usos, en el subapartat h): Esportiu, cultural d’educació en el lleure i 

d’esbarjo en modalitats que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 

imprescindibles per a l’ús de què es tracti, quan no siguin compatibles amb els usos urbans; [...]. Per a 

l’establiment d’aquests usos o instal·lacions s’haurà de justificar la seva integració en el medi natural, el 

respecte del paisatge i la contextualització amb l’entorn. L’autorització d’aquests usos es tramitarà segons 

les disposicions de l’article 48 LU. 

En l’apartat 11 del mateix article 267, de regulació de la Subzona 22a, s’especifica per a les activitats i 

equipaments d’interès públic: 

Complementàriament es podran autoritzar activitats i equipaments d’interès públic que s’hagin 

d’emplaçar en el medi rural, en les següents condicions: 

a) Finca mínima: 3 hectàrees. 

b) Superfície de sostre màxim edificable: serà el mínim estrictament imprescindible per a l’activitat 

proposada, sense superar els 200 m2st., excepte en el cas de les hípiques, on no es superaran els 500 m2st. 

c) L’altura de l’edificació serà, com a màxim, de 7 metres, mesurats des de qualsevol punt del terreny. 

d) Separació mínima a llindars: 5 metres. 

e) La corresponent llicència es tramitarà d’acord amb allò que disposa l’article 48 LU i concordants del RLU. 

Per poder complir amb l’objectiu de l’activitat, són necessaris més de 500m² de sostre; per tant, tal com 

permet l’article 255, serà necessària la redacció d’un Pla especial urbanístic: 

6. Excepcionalment i segons el tipus d'activitat declarada d'interès públic, mitjançant la tramitació d'un Pla 

especial urbanístic, es podran regular les condicions d'edificació i fer excepció del compliment de la 

parcel·la mínima. En tot cas, la superfície ocupada màxima, en conjunt, tant per a l'edificació com per a 

les instal·lacions de qualsevol tipus, inclòs l'aparcament, no serà mai major del 10% de la parcel·la. 

Així mateix, l’article 269. Plans especials en sòl no urbanitzable també recomana la redacció d’un Pla 

Especial urbanístic atenent al cas que es proposa: la implantació d’una activitat esportiva privada 

incompatible amb els usos urbans: 

3. En els Plans especials per a la implantació d’activitats esportives privades, quan aquestes siguin 

incompatibles amb els usos urbans, s’hauran de complir les següents condicions: 

a. A l’àmbit del Pla Especial s’ha de preveure espai d’aparcament suficient en funció de les activitats 

previstes. 

b. Les instal·lacions esportives seran preferentment a l’aire lliure. 

c. S’admet la construcció d’edificis al servei de les activitats esportives, activitats complementàries i 

locals socials, amb el sostre estrictament imprescindible per a l’activitat proposada, sense superar 

en cap cas els 200m²st. (excepte en el cas de les hípiques, on no es superaran els 500m²st) i en una 

altura màxima de planta baixa i una planta pis. 

Finalment, les condicions i limitacions de les edificacions es recullen a l’article 266: 

1. Noves edificacions. 
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Per aixecar noves edificacions, quan estiguin admeses en la subzona, vinculades a l’explotació 

agrícola o ramadera (residencials o per altres usos), s’hauran de complir les següents condicions: 

a) La superfície mínima de la finca serà l’establerta en aquestes normes. La longitud mínima del 

seu front a un camí de la xarxa principal o d’accés serà de 100 metres, llevat del cas de les 

parcel·les ja edificades a l’entrada en vigor d’aquest Pla, que no hauran de complir aquesta 

exigència. 

b) Tota nova construcció tindrà caràcter aïllat, no permetent-se paraments susceptibles de 

convertir-se en parets mitgeres. 

c) La forma exterior de l’edificació, els materials constructius, acabats i colors hauran d’adaptar-se 

als tradicionals de l’entorn en què aquesta s’ubiqui. Han d’utilitzar-se materials, textures i 

composicions volumètriques pròpies del medi rural. Les parets de tancament es tractaran amb 

colors de la gamma terrosa. Es prohibeixen els dipòsits d’aigua vistos en coberta. 

d) En les parcel·les ja edificades, tota nova construcció s’haurà de disposar a una distància 

màxima de 50 metres de la masia o casa rural. 

e) Totes les construccions de nova implantació que allotgin activitats ramaderes hauran de 

guardar una distància mínima de 500 metres (1.000 metres si es tracta de granges de porcs) a 

qualsevol altra granja o habitatge, o al límit del sòl urbà o urbanitzable. 

 

3.1.2. Justificació de la normativa sobre aigües 

Pel que fa a la hidrologia, cal esmentar que la finca de Can Carreres s’insereix hidrogràficament a la 

Conca del riu Besòs, dividida per 4 subconques. El torrent més proper a les edificacions proposades és el 

Torrent de Can Bosc, a una distància de 75 metres dels boxes d’allotjament de cavalls.  

L’article 6 del Reial Decret 849/1986, de 11 de abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic 

Hidràulic (a partir d’ara RDPH), defineix els marges com els terrenys que limiten amb les lleres públiques, i 

estableix que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes a: 

a) Una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH. 

b) Una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats que s’hi 

desenvolupin. 

Per protegir el domini públic hidràulic i el règim de corrents, l’article 9 del RDPH estableix que a la zona de 

policia les següents activitats i usos del sòl resten sotmeses al que diu el RDPH (articles 52 a 54, 78 i 79), entre 

d’altres: 

a) Les alteracions substancials del relleu del terreny. 

b) Les construccions de qualsevol tipus, ja tinguin un caràcter definitiu o provisional. 

3.1.3. Justificació de la normativa de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

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

 RSCIEI: Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre pel que s’aprova el Reglament de Seguretat 

Contra Incendis en els establiments industrials.  

 Guia tècnica d'aplicació: reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (Reial 

Decret 2267/2004, del 3 de desembre) 

 CTE DB-SI: Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendi, del Codi Tècnic de l’Edificació, text 

modificat segons RD/1371/2007, de 19 d’octubre.  
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 RIPCI: Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 

Protecció Contra Incendis. 

 

3.2. CLASSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 

L’activitat s’inclouria dins l’Annex III (activitats sotmeses al Règim de Comunicació), segons la Llei 20/2009, 

del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Hi hauria dues possibilitats: 

 Altres activitats: Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen 

animals (codi 12.33) 

Segons el CCAE-2009 (classificació catalana d’activitats econòmiques), segons el Decret 137/2008, de 8 de 

juliol, pel qual s'aprova la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009), aquesta 

activitat està classificada com: 

 0143 – Explotació de cavalls i altres equins 

 

3.3. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE L’ORDENACIÓ 

3.3.1. Objectius del promotor 

La promotora del pla especial té experiència en el pupil·latge i rehabilitació de cavalls i els seus objectius 

són múltiples: 

1. Oferir atenció integral equina, amb tots els serveis, cures, rehabilitació i entrenaments per animals 

que s’hagin de recuperar d’una lesió lleu o greu, d’una operació o que hi visquin durant l’època de 

jubilació. 

2. Espai de jubilació de fins a 20 cavalls, que inclou el menjar i l’allotjament dels mateixos, mitjançant 

el sistema de pàdoc “paradise” (unitats de 5x5m) com a punt de partida, tot i que es pot adaptar 

en funció del client. 

3. Espai de recuperació i cures per a 10 cavalls, que inclou piscina, aquatrainer, dutxes, lavabos, 

vestidors... així com una pista de terra i una sínia a l’aire lliure i uns boxes de recolliment. 

4. Espai d’allotjament per a 5 cavalls i 5 ponis per a aquells privats que necessitin un espai pel seu 

cavall. 

En referència al concepte de pàdoc “paradise” (d’origen nord-americà), aquesta és una tendència en la 

cura del cavall, perseguint l’estímul dels instints naturals de l’animal, facilitant el moviment i altres 

comportaments sans. Per això, en un règim semi-extensiu, els cavalls sense ferradures viuen en petites 

manades controlades, donant estímuls a partir de la col·locació estratègica dels punts de menjar i aigua, 

activant la curiositat i estimulant el moviment continu. Per tant, les quadres de la finca no tindrien un ús 

permanent, únicament en cas de malaltia i els animals correrien en llibertat per la finca. 

 

3.3.2. Objectius del pla especial 

L’objectiu principal del Pla Especial és regular l’ordenació detallada de l’àmbit pertanyent a la finca de 

Can Carrera, garantint la preservació dels seus valors (socials, paisatge, medi ambient, flora, fauna, etc) de 

manera que puguin conviure amb els usos futurs, garantint la seva viabilitat econòmica. Per aconseguir-ho, 

s’estableixen: 
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a) Criteris ambientals: Establir una ordenació paisatgística i ambiental que reguli els usos i actuacions 

admeses i especifiqui les accions a emprendre per a preservar els valors naturals de l’àmbit (entorn, 

itinerari, accés, etc.). 

b) Criteris urbanístics: Regular l'ordenació de l’àmbit i les edificacions, definint en una normativa específica 

les intervencions i superfícies admeses.  

c) Criteris socials: Apostar per un centre de recuperació de cavalls en règim semi-extensiu. Fixar una 

normativa d’usos i regular el potencial de creixement de l’activitat. 

d) Criteris econòmics: Garantir la viabilitat tècnica i econòmica per assegurar la continuïtat de l’activitat i el 

manteniment dels valors de la finca. 

3.3.2.1. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

El Pla Especial preveu la construcció de noves edificacions, però la implantació d’aquestes es minimitzarà 

atenent a les característiques de la topografia de la finca i als elements naturals existents. Per exemple, el 

centre de rehabilitació s’emplaçarà en un espai que actualment ja queda recollit en dos dels costats per 

un desnivell d’uns 8m. 

Les actuacions seran respectuoses amb l’entorn i per adaptar externament les edificacions s’utilitzaran 

materials naturals, com pedra, fusta, maó vist, etc. Els arrebossats s’ajustaran a una carta de colors de 

gamma ocres i terrosos, que es definirà. Els paviments emprats seran tous i permeables en la majoria de 

l’àmbit. Les cobertes seran inclinades i de teula àrab o sandvitx imitació teula o metàl·liques amb imitació 

de color. Es defugirà de materials d'aspecte brillant, metàl·lic o excessivament cridaners que comportin un 

impacte visual negatiu per al conjunt. 

Es regularà també les condicions de tractament de l'espai lliure que envolta les edificacions. En aquest 

sentit es determinarà els àmbits susceptibles de ser delimitats amb una tanca, les característiques 

d'aquesta tanca, les superfícies màximes on s'admet paviment -deixant la resta com a superfície de sòl 

permeable- i regulant els elements de l'espai lliure (talussos de terres, murets, etc.) per minimitzar el seu 

impacte paisatgístic. 

A part del volum i materials, també s'introduiran criteris ambientals respecte el tractament i abastament 

d'aigües i respecte estalvi energètic o altres mesures mediambientals. 

 

3.3.3. Zonificació dels àmbits 

Per a assolir els objectius del Pla Especial, s’ha dividit la finca en 3 àmbits per assolir els objectius plantejats 

(vegeu plànols d’ordenació núm. O-1 i O-2 del Pla Especial): 

1. ÀMBIT Activitat d’hípica – dins la clau 22a del POUM, que inclou totes les edificacions previstes per al 

centre de rehabilitació de cavalls. 

2. ÀMBIT Forestal i paisatgístic - dins la clau 22a del POUM, no inclou cap edificació ni instal·lació, 

simplement connecta i integra paisatgísticament diferents àmbits de l’activitat. Actualment hi ha 

una plantació d’alzines tofoneres. 

El quadre de superfícies dels àmbits a la finca és el següent: 
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ÀMBITS DE SNU PROPOSATS SUPERFÍCIE DE SÒL A LA FINCA (m2 s) 

1. ÀMBIT Activitat amb cavalls (clau 22a) 27.198 m2 s 

2. ÀMBIT forestal i paisatgístic (clau 22a) 7.512 m2 s 

 

3.3.4. Edificacions 

El detall de les diferents edificacions existents per a l’activitat es presenten a continuació: 

A1 – CENTRE DE REHABILITACIÓ 

La implantació es preveu a l’esplanada triangular de grans dimensions que es troba al centre de la finca. 

Les seves visuals queden camuflades pels dos talussos en desnivell que conformen l’espai, un a límit nord i 

l’altre a límit est, d’una alçada en el punt més alt, de 8m. L’accés s’efectua a través del camí que travessa 

la finca d‘est a oest, a la mateixa alçada per on s’accedeix al pàrquing que es preveu habilitar. 

L’edificació principal de l’activitat es preveu només en planta baixa però d’una alçada de 6m per tal que 

permeti el funcionament de les instal·lacions requerides per al tractaments dels cavalls. A l’interior hi ha la 

piscina i instal·lacions per treballar i programar exercicis pels cavalls en recuperació. 

La piscina té unes dimensions de 30m de llargada i 3m d’amplada i es disposa al l larg de la façana oest, 

paral·lela a la pista d’entrenament i amb vistes cap a aquesta a través de diverses obertures a la façana. 

L’espai de la piscina permetrà oferir tractaments d’hidroteràpia en rehabilitació de treballs, que propicia 

minimitzar molt els riscos de recaiguda en les lesions. Això s’aconsegueix amb programes dissenyats per no 

tensar les articulacions, tendons o lligaments i focalitzats en construir un to muscular saludable. 

Contigu a la piscina, l’espai també comptarà amb una zona amb plataforma vibratòria encastada al 

terra, de 3x3m i amb estructura galvanitzada amb acabat de goma i una maquinària associada de dos 

motors de 0.35kw. Funcionarà amb un ordinador programable i pantalla tàctil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Els serveis anteriors es complementaran amb un sistema d’aquatrainer d’uns 7m de llargada per 2,50m 

d’amplada: 

 



                                                                      

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A més, l’espai també comptarà amb un espai de vestidors i preparadors per als animals, per a la seva 

adaptació prèvia als exercicis i, posteriorment a l’entrenament, per a preparar-los per tornar als boxes 

d’allotjament. 

El terra serà de formigó de fàcil neteja amb desaigües al mig. Les aigües grises es condueixen fins a un 

decantador als camps de la finca. La construcció es preveu de realitzar d’obra de fàbrica arrebossada 

amb morter de calç de cromatisme ocre o terrós o bé amb panells prefabricats de fusta, segons aconselli 

l’estudi del projecte constructiu. La coberta serà a dues aigües de teula o bé amb panell sandvitx imitació 

teula o acabada amb xapa metàl·lica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplaçament previst per al Centre de rehabilitació 

 

A2 – BOXES I ESPAI DE REHABILITACIÓ + PORXO 

Edificació per a l’allotjament dels cavalls en recuperació, que s’ubica contigua al camí d’accés, 

lleugerament camuflada també pel talús esmentat anteriorment. L’edificació es desenvolupa en planta 

baixa i l’alçada serà de màxim 3m, per a unes bones condicions pels cavalls. La coberta és inclinada a 

una aigua i s’allarga fins a conformar un porxo de 1,50m d’amplada que cobreix part de l’esplanada 

longitudinal, que segueix al llarg de la façana principal i que té una amplada de 3,50m. És necessària com 
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a espai previ, de preparació dels cavalls abans de l’entrada/sortida dels boxes. El paviment serà de 

formigó, de fàcil neteja. Els tancaments seran o bé d’obra de fàbrica arrebossada amb morter de calç de 

cromatisme ocre o terrós o bé amb panells prefabricats de fusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feixa on es preveu la ubicació dels boxes pels cavalls en recuperació 

 

Exemple de box d’allotjament de cavalls en rehabilitació 

A3 – CENTRE DE RECEPCIÓ I OFICINA 

Espai de rebuda dels visitants on es preveu la ubicació de l’oficina i administració així com dels lavabos. 

L’objectiu és tenir un mínim espai que permeti als clients esperar mentre es prepara el seu cavall o bé 

realitzar les gestions administratives relacionades. 
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El centre de recepció es preveu ubicar entre les instal·lacions de rehabilitació i el tancat per als cavalls en 

jubilació, contigu al camí secundari que dóna accessibilitat a l’interior de la finca. 

 

A4 – PÀDOCS 

En el terç est de la finca, on el terreny conforma una lleugera ondulació, es preveu tancar amb filat un 

espai per als cavalls en jubilació.  Es col·locaran 10 unitats de pàdocs que proporcionaran allotjament i 

proveïment de menjar als cavalls. La construcció d’aquestes unitats té un caràcter provisional, a partir 

d’elements de fusta fàcilment desmuntables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreny lleugerament ondulat, al límit est de la finca on es preveu la ubicació de pàdocs i els cavalls en 

jubilació. 

A5 – PALLER 

Proper al pàrquing i al camí d’accés a la finca, es preveu la implantació d’una construcció de paller que 

permeti garantir el proveïment de menjar i subministraments per al bon funcionament de l’activitat. La 

coberta serà a una aigua, de teula, de sandvitx amb imitació teula o bé acabat amb xapa metàl·lica de 

color verd. Els murs seran arrebossats amb morter de calç de color terrós o bé conformats amb elements 

de fusta.  
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Panoràmica en direcció est i oest del paller. Font: pròpia.  

 

A6 – BOXES D’ALLOTJAMENT DE CAVALLS 

Es preveu també la disposició de boxes en la feixa a nivell més inferior de la finca, propera al límit oest, a 

tocar de la zona arbrada, per a acollir cavalls en règim d’allotjament. La construcció tindrà les mateixes 

característiques que els boxes de recuperació. 

 

 

 

 

 

 

Visual del lloc d’ubicació 

A8 – COBERT DELS PONIS 

L’edificació s’ubicarà en l’esplanada de forma circular que s’ubica al sud de la finca i l’objectiu serà 

disposar també d’allotjament per a ponis. L’edificació es vincularà també amb l’espai exterior, que es 

tancarà amb un filat pastor per tal de tenir controlats els exemplars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplanada circular a sud de la finca 

3.3.5. Instal·lacions 

El detall de les diferents instal·lacions existents per a l’activitat es presenten a continuació: 
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E1 – SÍNIA PER A EXERCICIS DE RECUPERACIÓ 

Per tal de treballar la rehabilitació dels cavalls, a més de la piscina, també serà necessària la col·locació 

d’una sínia; un sistema que permet fixar els cavalls i que caminin en cercle en un travesser que se subjecta 

a una estructura central. El diàmetre necessari és de 19m. Aquesta instal·lació s’ubica propera al centre de 

rehabilitació, a la mateixa esplanada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de sínia 

E2 – PISTA DE TERRA PER A ENTRENAMENTS 

Complementària a la sínia i al centre de rehabilitació, es preveu també l’adequació de l’espai lliure en una 

pista per a entrenaments dels cavalls que es troben en tractament. També s’ubica en la mateixa 

esplanada que els altres dos elements. Els acabats de la pista seran els necessaris per a l’entrenament i 

recuperació dels cavalls i aquesta es tancarà amb filat pastor unit a un tancament de fusta tractada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplanada d’ubicació de les instal·lacions de rehabilitació. Al fons, el talús nord que camufla les 

instal·lacions. 
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Exemple de pista 

E3 – APARCAMENT 

Per tal de facilitar l’accessibilitat al centre per part dels clients, es preveu la implantació d’un pàrquing al 

límit nord de la finca i amb accés des del camí principal que permetrà l’aparcament d’una quinzena de 

cotxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplanada a nord, camuflada entre vegetació, com a aparcament d’arribada. 

 

E4 – FEMER 

La gestió dels residus derivada de l’activitat amb cavalls es realitzaria a través d’un gestor de residus 

orgànics especialitzat en l’obtenció de compost d’elevada qualitat. Els fems generats en els pocs moments 

que els cavalls es trobarien estabulats, es dipositarien en un contenidor industrial de 9 m3 en un replà entre 

la pista de terra i el paller. Aquest contenidor es retiraria periòdicament en funció de les necessitats per part 

d’un gestor de residus orgànics. 
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4. NORMATIVA 

Capítol 1. Disposicions generals  

Art. 1. Objecte i àmbit d’aplicació  

Les presents normes urbanístiques són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic a la 

finca de Can Carreres, dins el terme municipal de Lliçà d’Amunt, d’acord amb els límits indicats en els 

plànols que l’integren i s’acompanyen. 

El Pla Especial es regeix pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLUC), juntament amb el DL 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del TRLUC, el Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC) i el Decret 64/2014, 

de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RLU). 

Art. 2. Marc legal  

L’àmbit del present planejament té la classificació de sòl no urbanitzable segons el Pla d’Ordenació 

Urbanística de Lliçà d’Amunt.  

El present Pla complementa i desenvolupa les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística de Lliçà 

d’Amunt (POUM), aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 18 de 

desembre de 2014 i publicat el 16 de març de 2015. 

Així mateix s’ha redactat de conformitat amb el que disposen:  

- El Text Refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLUC), aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost (DOGC núm. 5686, 05/08/2010). 

- La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC núm. 6077, 29/02/2012). 

- El Reglament que desenvolupa íntegrament la Llei d’Urbanisme (en endavant RLUC), aprovat per 

Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol (DOGC núm. 4682, 24/07/2006).  

- El Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl (en 

endavant TRLS), (BOE núm. 154, 26/06/2008) que entra en vigor el dia següent al de la seva  publicació 

en el BOE i deroga l’anterior Llei 6/1998, de 13 d’abril, de Règim de sòl i valoracions.  

Pel que fa als projectes d’obres que despleguin les determinacions del Pla serà preceptiu el compliment 

de:   

- Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 

de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques.  

- Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d’habitabilitat, en vigor des del 9 d’octubre, o disposició que la substitueixi.  

Art. 3. Contingut  

Aquest Pla especial està integrat pels següents documents:  

- Document 1. Memòria justificativa  

- Document 2. Memòria descriptiva  

- Document 3. Memòria d’ordenació  

- Document 4. Normativa  
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- Document 5. Annex 1. Informe ambiental 

- Document 6. Annex 2. Estudi d’impacte i integració paisatgística 

- Document 7. Plànols d’informació i d’ordenació 

Art. 4. Interpretació i grau de vinculació dels documents  

El contingut normatiu del Pla queda definit pels documents "IV. Normativa" i els plànols d’ordenació 

corresponents. L’activitat urbanística en l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla s’ajustarà obligatòriament a les 

determinacions contingudes en aquests documents.  

La resta de la documentació té un caràcter bàsicament indicatiu, justificatiu o de referència, pel que en 

cas de contradicció en el seu contingut amb els esmentats anteriorment, serà el contingut d’aquells 

primers el que prevalguin.  

Les presents normes prevalen sobre els restants documents del Pla. Si es produïssin contradiccions gràfiques 

entre els plànols de diferent escala que integren aquest Pla, es considerarà vàlid el que consti en els plànols 

de més detall.  

Els documents del Pla s’interpretaran sempre atenent al seu contingut i d’acord amb els objectius i finalitats 

expressades en la memòria. En casos de contradicció entre documents o d’imprecisió prevaldrà sempre la 

interpretació més favorable a la menor edificabilitat i major dotació per a espais públics o d’interès públic, 

de major protecció ambiental i de menor cost econòmic per a l’Administració Municipal.  

Art. 5. Aplicació supletòria del planejament general  

En totes aquelles determinacions urbanístiques i de caire normatiu que pel seu caràcter general no es 

regulen en el present Pla seran d’aplicació les disposicions pròpies del POUM de Lliçà d’Amunt.  

Art. 6. Vigència del Pla  

El Pla entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o diari 

oficial que s’escaigui.  

Art. 7. Modificació del Pla  

La modificació de qualsevol dels elements del Pla haurà de respectar les determinacions, per ordre de 

jerarquia, establertes a les normes urbanístiques del POUM, i se sotmetrà a la mateixa tramitació que per la 

seva formulació, ajustant-se en el seu cas a les determinacions dels articles 78, 80, 82, 85 i 89 del TRLUC.  

Qualsevol proposta de modificació del Pla tindrà el mateix grau de precisió que aquest, i justificarà que el 

seu nivell d’incidència en el Pla no comporta una revisió del mateix.  

Art. 8. Publicitat i consulta de la documentació del Pla  

La documentació d’aquest Pla és pública i qualsevol persona pot consultar-la en tot moment, informar-se 

de llur contingut i sol·licitar l’obtenció de còpies a l’Ajuntament o al Registre de planejament urbanístic de 

Catalunya.  

Art. 9. Definició de conceptes  

Sempre i quan no quedin expressament definits en aquestes ordenances, els conceptes que s’hi empren 

seran d’aplicació els definits a les normes urbanístiques del POUM i, per tant, no serà admesa cap altre 

interpretació. 

Art. 10. Desenvolupament del Pla especial  

El present Pla Especial serà d’aplicació directa un cop s’hagi aprovat definitivament per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme. 



                                                                      

22 

Art. 11. Iniciativa  

La iniciativa de l’execució del present Pla especial correspon als propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit 

d’actuació urbanística definit pel present Pla, en els termes previstos per la legislació urbanística vigent i de 

conformitat amb el que determinen les presents normes urbanístiques.  

Art. 12. Actes subjectes a llicència municipal  

Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 187 del TRLUC.  

 

Capítol 2. Règim urbanístic del sòl  

Art. 13. Règim jurídic  

Les àrees definides per aquest Pla especial estan classificades com a sòl no urbanitzable, sotmeses al règim 

d’especial protecció establert a la legislació urbanística vigent.  

Art. 14. Règim d’ús  

Els propietaris o propietàries del sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició de llurs 

propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats dels principi 

d’utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts pel TRLUC, per la legislació sectorial, pel 

planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l’exercici de les facultats de disposició 

d’aquesta classe de sòl, i en particular, per allò disposat pel TRLUC en els seus articles 47 a 52.  

Art. 15. Qualificació del sòl  

L’àmbit del Pla especial està qualificat amb la clau 22a.Protecció especial agrícola i paisatgística segons el 

POUM de Lliçà d’Amunt. 

La clau 22a comprèn aquells sòls de caràcter majoritàriament agrícola o ramader, de regadiu o de secà, 

que han d’ésser objecte d’especial protecció pels seus valors agrològics i paisatgístics. També es fomenten 

les actuacions que, sense modificar la seva estructura bàsica, poden complementar o ajudar al 

manteniment dels usos agropecuaris. 

Art. 16. Condicions d’ús  

Els usos específics admesos en l’àmbit del Pla coincideixen en la seva definició amb la regulació de les 

condicions d’ús determinades en l’article 267 del POUM per a la clau 22a, i s’especifiquen per a cada 

àmbit del pla especial. 

Art. 17. Parcel·la mínima i indivisibilitat de les finques  

D’acord amb allò disposat a l’article 47.2 del TRLUC, queden prohibides les parcel·lacions urbanístiques.  

 

Capítol 3. Regulació del Pla Especial 

Art. 18. Coherència de la regulació  

Aquestes ordenances estableixen unes limitacions complementàries a les que estableix el planejament 

general vigent, en base a criteris d’ordenació i d’assignació d’aprofitaments. La normativa del 

planejament general serà d’aplicació per allò no especificat en la normativa d’aquest Pla.  

Art. 19. Usos 

Els usos admesos en l'àmbit d'aquest Pla Especial Urbanístic són, sens perjudici del que determina el POUM 

de Lliçà d’Amunt, l’explotació ramadera i agrària, així com les instal·lacions necessàries per al seu 
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desenvolupament (centre de rehabilitació, pàdocs desmuntables, oficines, zones de trànsit i aparcament). 

Dins els límits del Pla Especial Urbanístic es distingeixen DOS àmbits d'actuació amb usos diferenciats, que 

són els següents: 

- ÀMBIT 1. Activitat amb cavalls. Comprèn les àrees principals on es desenvoluparà l’activitat de centre de 

rehabilitació de cavalls, incloent les edificacions necessàries per al seu desenvolupament i qualificada en 

clau 22a. Protecció especial agrícola i paisatgística. 

- ÀMBIT 2. Forestal i paisatgístic. Comprèn l’àrea enmig dels espais de l’activitat, on es mantindrà la 

vegetació arbustiva existent i el seu ús serà agrícola. 

Art. 20. Condicions d’ordenació   

Els paràmetres reguladors de l’ordenació en cas de nova edificació o substitució de l’edificació existents 

són els definits als articles 256, 265 i 266 del POUM. 

Art. 21. Previsió d’aparcament   

L’àmbit de la hípica preveu una zona d’aparcament per a vehicles i bicicletes. 

Art. 22. Previsió de pàdocs   

Els pàdocs tindran les següents condicions d’ordenació: 

- Sostre màxim: El sostre màxim serà de 16 m2.  

- Les instal·lacions de pàdoc seran fàcilment desmuntables, sense un impacte constructiu i paisatgístic 

rellevant i no es podran tancar lateralment, consistents únicament amb pilars laterals amb sostre. 

- Hi haurà l’obligació de desmuntar-los, conjuntament amb la resta d'instal·lacions de l'hípica, una vegada 

cessi l’activitat d’hípica. 

Art. 23. Centre de rehabilitació   

El centre de rehabilitació es regularà per les següents condicions d’ordenació: 

- Sostre màxim: El sostre màxim serà de 754 m2.  

- L’alçada màxima serà de 6m. 

- El cromatisme dels paraments de façana serà de color terrós i la superfície vidriada no superarà el 50% del 

parament. La coberta serà de taula, de panell sandvitx imitació teula o bé de xapa metàl·lica color verd o 

gris fosc. 

Art. 24. Boxes   

Els boxes tindran les següents condicions d’ordenació: 

- Sostre màxim: 

Els boxes per a cavalls en rehabilitació tindran un sostre màxim de 224m² més 84m² de zona porxada, que 

computen a nivell de sostre, al 50% (42m² de sostre). La zona porxada serà lineal en tota la façana 

d’accés, i d’amplada 1,50m. 

Els boxes per a cavalls en règim d’allotjament tindran un sostre màxim de 128m² més 48m² de zona 

porxada, que computen a nivell de sostre, al 50% (24m² de sostre). La zona porxada serà lineal en tota la 

façana d’accés, i d’amplada 1,50m. 

- L’alçada màxima serà de 3,50m. 

- El cromatisme dels paraments de façana serà de color terrós. La coberta serà de taula, de panell sandvitx 
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imitació teula o bé de xapa metàl·lica color verd o gris fosc. 

Art. 25. Centre de recepció   

El centre de recepció es regularà per les següents condicions d’ordenació: 

- Sostre màxim: El sostre màxim serà de 80 m2.  

- L’alçada màxima serà de 3,50m. 

- El cromatisme dels paraments de façana serà de color terrós i la superfície vidriada no superarà el 50% del 

parament. La coberta serà de taula, de panell sandvitx imitació teula o bé de xapa metàl·lica color verd o 

gris fosc. 

Art. 26. Paller i cobert de ponis   

- Sostre màxim: El paller tindrà un sostre màxim de 100 m2 i el cobert de ponis un sostre màxim de 40m² 

- L’alçada màxima serà de 6m en el cas del paller i de 3,50m en el cas del cobert de ponis. 

- El cromatisme dels paraments de façana serà de color terrós. La coberta serà de taula, de panell sandvitx 

imitació teula o bé de xapa metàl·lica color verd o gris fosc. 

 

Capítol 4. Mesures generals 

Art. 27. Ordenació de les aigües  

Queda totalment prohibit abocar residus agraris, industrials o urbans a la llera dels cursos d’aigua.  

Caldrà mantenir les fonts, canals, sèquies, capçaleres de torrenteres i el seu entorn en condicions de 

seguretat i salubritat. Les Administracions podran establir ajuts i subvencions als particulars per les 

actuacions de regeneració i millora que això suposi.  

S’aplicarà mecanismes economitzadors d’aigua en les noves instal·lacions i les existents d’ús públic, com 

airejadors, temporitzadors, o altres mecanismes reductors de cabal en aixetes d’aparells sanitaris i 

dispositius de doble descàrrega, limitadors de volum o d’interrupció voluntària en cisternes d’inodors.  

Pel que fa a les mesures d’estalvi i optimització d’aigua en les zones enjardinades, el seu projecte haurà 

d’incloure sistemes efectius d’estalvi d’aigua i, com a mínim, programadors de reg, aspersors de curt abast, 

reg per degoteig de zones arbustives i d’arbres i detectors d’humitat del sòl. Les plantacions vegetals 

hauran de tenir molt en compte el criteri d’espècies autòctones o naturalitzades amb baix consum 

d’aigua, especialment pel que fa a l’ús de gespes. En qualsevol cas, tret de situacions excepcionals, tot el 

reg ha de realitzar-se amb aigua procedent de la depuració d’aigües grises i/o aigua pluvial recuperada. 

La col·locació de gespes restarà condicionada a la perceptiva construcció d’un sistema 

d’emmagatzematge d’aigua pluvial.  

En les xarxes d’aigües de reutilització i per tal de poder fer efectiva la reutilització d’aigües pluvials pel reg, 

totes les àrees hauran de comptar amb una instal·lació de canalització pròpia, independent de la 

d’abastament, que procedeixi del dipòsit d’acumulació d’aigües pluvials.  

Per tal de poder fer efectiva la reutilització d’aigües pluvials en les edificacions caldrà també preveure una 

doble conducció segregada, d’una banda de sortida d’aigües grises fins el dipòsit comú, de l’altra, la 

conducció de retorn de les aigües pluvials per a la seva reutilització.   

En cas que el dipòsit d’emmagatzematge d’aigües grises tractades i d’aigües pluvials sigui compartit, 

caldrà establir compartiments o mecanismes per tal que les aigües a retornar a les llars només procedeixin 

d’aigües prèviament tractades, i sense risc sanitari.  
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Art. 28. Protecció de l’arbrat i del paisatge  

Els propietaris dels terrenys dins l’àmbit del Pla especial vetllaran pel manteniment de l’arbrat i de la 

vegetació espontània i natural existent en els mateixos.  

Serà obligatori emprar espècies autòctones per a la plantació, procurant a la vegada que la procedència 

dels exemplars sigui de varietats locals o, si més no, del país.  

Dins les zones d’interès ecològic s’estableix com a objectiu prioritari el manteniment de les espècies 

vegetals autòctones que siguin compatibles amb la preservació i millora de l’entorn protegit, l’afavoriment 

de la seva evolució cap a estadis de major maduresa, la preservació i potenciació de les espècies de 

fauna sedentària i migratòria presents a l’entorn protegit i la restauració dels sectors actualment malmesos.  

Qualsevol intervenció en les construccions mantindrà els valors originals, conservant volumetries i materials 

originals. Les actuacions seran respectuoses amb l’entorn i si calgués adaptar externament les edificacions 

s’utilitzaran materials naturals, com pedra, fusta, maó vist, etc. Els arrebossats s’ajustaran a la carta de 

colors pròpia de la zona. Els paviments emprats seran tous i permeables en la majoria de l’àmbit. Les 

cobertes seran inclinades i de teula àrab o panell sandvitx imitació teula o metàl·liques de tonalitat verda. 

Es defugirà de materials d'aspecte brillant, metàl·lic o excessivament cridaners que comportin un impacte 

visual negatiu per al conjunt. 

Art. 29. Moviments de terres  

Es procurarà minimitzar el màxim el moviment de terres i, en tot cas, s’aprofitarà els horitzons superficials del 

sòl per restaurar àrees denudades amb motiu de la urbanització. Serà d’aplicació l’article 250 del POUM. 

Art. 30. Materials constructius  

La superfície de sòl no ocupada per l’edificació podrà ésser pavimentada en aquells espais 

imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat. La resta de superfícies seran verdes, enjardinades o 

amb paviment tou, necessàriament filtrant.  

Pel que fa als materials constructius s’exigirà l’ús de materials durables, que requereixin poc manteniment, 

tinguin baix impacte ambiental en el seu cicle de vida i que siguin reutilitzables o, almenys, fàcilment 

reciclables.  

Només s’admetrà asfalt en els camins destinats a trànsit rodat, com el camí principal de comunicació de 

l’accés fins a l’aparcament.  

Seguint les consideracions anteriors, s’utilitzaran pintures, vernissos i olis naturals que no continguin 

dissolvents químics; fustes de la zona o bé certificades que provenen d’explotacions sostenibles, sempre 

que sigui possible (en cap cas s’empraran fustes que provinguin de boscos tropicals); elements naturals 

com el suro, el cautxú, el guix o les ceràmiques, i altres materials valoritzables o que puguin recuperar-se, 

reutilitzar-se o reciclar-se fàcilment.  

S’evitaran especialment les pintures amb dissolvents orgànics, l’ús de policlorur de vinil (PVC), materials 

d’aïllament tèrmic o sistemes d’aire condicionat que emprin CFC o HCFC i plàstics que continguin 

compostos orgànics volàtils o altres substàncies que puguin resultar nocives per a la salut.  

Art. 31.  Mesures d’estalvi energètic i foment d’energies alternatives  

S’intentarà aplicar mesures d’estalvi energètic en les noves construccions i utilitzar energies alternatives no 

contaminants.  

Les edificacions preveuran elements de protecció solar a les façanes orientades a sud i a l’oest, 

especialment les que rebin assolellament directe. Les proteccions podran ser constructives o associades a 

les façanes (com ara tendals) i també, de forma complementària o exclusiva, amb plantacions d’arbrat 

d’ombra.  
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Com a mesura d’estalvi i eficiència energètica s’instal·laran a les cobertes dels edificis els captadors 

tèrmics per tal d’assolir l’objectiu de cobrir el 60% de la demanda d’aigua calenta sanitària.  

Aquests elements de captació, ja siguin plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques, s’integraran en el disseny 

de l’edificació i no podran ultrapassar el gàlib de la coberta establerta en el planejament.  

Art. 32.  Residus i reciclatge  

Es prohibeix l’emmagatzematge de deixalles o residus dins dels espais lliures de les parcel·les.   

En canvi s’afavorirà la realització del compostatge individual o col·lectiu en els espais que tinguin unes 

dimensions mínimes suficients, per tal de reduir el volum d’escombraries produït pel conjunt.  

Com a mesura de prevenció i reciclatge de residus de la construcció es dissenyaran el elements 

constructius amb criteris de desconstrucció: muntatge en sec, facilitat de desmuntatge, unions 

mecàniques, etc. Es procurarà també emprar materials procedents de la reutilització d’enderrocs, per 

aquells usos constructius compatibles (formigons lleugers, etc.). En l’asfaltat viari es procurarà incorporar un 

percentatge mínim del 10% de material de reciclatge, com ara cobertes de pneumàtics o altres (materials 

vitrificats, etc.).  

En tots els projectes d’urbanització i edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions de totes 

Ordenances municipals, i, en particular les que fan referència a l’estalvi de l’aigua; sorolls i vibracions; 

il·luminació d’espais oberts públics i privats i contaminació lluminosa.  

Art. 33. Tanques  

Les tanques de les parcel·les i separacions entre espais es construiran de forma que no agredeixin el medi 

rural on s’emplacen. No s’autoritzaran tancaments opacs que privin la visió del paisatge tret dels construïts 

amb elements vegetals. 
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5. INFORME AMBIENTAL 

5.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME AMBIENTAL 

5.1.1. Legislació aplicable 

El present Informe Ambiental (a partir d'ara IA) respon a la necessitat de donar compliment als mandats 

legislatius del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (a 

partir d’ara, LU), i al reglament que el desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme, a partir d’ara RLU), les seves diverses modificacions, així com a la Llei 

6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

Mentre no s’adapti la Llei 6/2009, del 28 d’abril, a la normativa bàsica estatal continguda a la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la llei catalana d’acord 

amb les regles contingudes en 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. 

El present Pla Especial Urbanístic es troba dins els supòsits de la llei per la qual no és objecte d’Avaluació 

Ambiental Estratègica, ja que és un " pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable que no qualifica sòl, si 

llur contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament sense requerir el 

desenvolupament de projectes d’obres posteriors..." (Disp. Addicional 8a, 6.d. de la Llei 16/2015). 

No obstant l'anterior, la normativa urbanística desplega el marc legislatiu necessari per a què qualsevol 

figura de planejament derivat (com és el cas que ens ocupa), inclogui, com a mínim, un informe ambiental 

(encara que no estigui sotmès a avaluació ambiental, com és el cas). En aquest sentit, el desplegament de 

la llei catalana d’urbanisme, mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol, concreta a l’article 100, 

l’objecte i contingut de l’informe ambiental dels plans urbanístics derivats. 

5.1.2. Contingut del document 

El contingut de l’IA del pla especial urbanístic, com és el cas del Pla Especial Urbanístic per a un centre de 

rehabilitació de cavalls a Can Carreres, T.M. Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental), ve fixat a l’esmentat article 

100.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

En l’elaboració d’aquest IA, doncs, s’ha seguit, en general, els articles que s’acaben d’enunciar, adaptant-

los, en tot cas, a les característiques particulars de l’espai geogràfic de Lliçà d’Amunt, i a les peculiaritats 

(territorials, competencials, escalars, etc.) de l’instrument de planificació. 

Per assolir aquest objectiu, s’ha utilitzat, entre d’altres, la guia publicada per l’antic Departament de Medi 

Ambient i Habitatge sobre els Informes de Sostenibilitat Ambiental en el planejament derivat, “PPU, Plans 

Parcials Urbanístics, Guia per a l’elaboració de l’informe de sostenibilitat ambiental 07” (Centre de Política 

de Sòl i Valoracions, UPC, 2007). 

5.2. IDENTIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

5.2.1. Protecció d’espais naturals 

5.2.1.1. ESPAIS PROTEGITS, CATALOGATS O INVENTARIATS 

La zona d’estudi objecte d’aquest Pla Especial no es troba inclosa dins de cap figura de protecció, com 

podria ser: Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), Espai d’Interès Natural (PEIN), Xarxa Natura 2000, 

Zones Humides, Conveni Ramsar, Reserva Natural, Reserva Natural de Fauna Salvatge, Zona de Caça 

Controlada, Forest de Titularitat Pública, Zona d’Interès Geològic, zones amb Custòdia del Territori o 

Reserves de la Biosfera, segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals i Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d'espais d’interès natural. Tampoc afecta zones d’aplicació de la 
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Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (modificada per la 

Directiva 97/49/CE). 

5.2.1.2. HÀBITATS D’INTERÈS 

La finca de Can Carreres ocupa una part boscosa, 

inclosa dins un hàbitat d’interès comunitari, en 

concret, alzinars i carrascars amb un 80% de 

recobriment, 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.  

  Hàbitats d’interès comunitari a la zona d’estudi. Font: Elab. pròpia a 

partir de la cartografia del DACAAR
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3. FAUNA I CONNECTIVITAT 

Dins el projecte de SITxell de la Diputació de Barcelona, es va determinar una “Presència d’ambients 

d’interès per la conservació de la biodiversitat (ocells com a bioindicadors)” al territori (setembre 2005). A 

l'àmbit d'estudi de Lliçà d’Amunt es van calcular els valors següents: 

 Riquesa d’aus: 49 espècies 

Tot i ser una àrea de prioritat de conservació mitja, tot l’àmbit estudiat es troba en una zona delimitada per 

a la protecció de la fauna: 

 Delimitació de les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de 

les espècies d'aus amenaçades (octubre 2010): tot i trobar-se fora de les zones ZEPA i de la Xarxa 

Natura 2000, és una zona sensible per a alguna au amenaçada de Catalunya, probablement per 

la presència en el territori de cacera de l’àguila cuabarrada, que té el niu als Cingles de Bertí.   

Les zones anteriors es van incloure també com a zones de protecció per a l'avifauna per tal de reduir els 

riscos d'electrocució i col·lisió, i que van ser informades dins el marc del REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

També va ajudar a definir les àrees d'interès faunístic i florístic, mapa elaborat amb la suma de les àrees 

                                                      

1 DACAAR: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les que tenim una informació 

especialment detallada i més precisa que la publicada als diferents llibres i atles de distribució de les 

espècies a tot el territori català. L'objectiu d'aquest mapa és facilitar la consulta i els procediments, ja que 

en un sol mapa es poden visionar (en color verd) totes les zones crítiques, de risc o d'interès per a la fauna i 

la flora amenaçada, i així tenir-les en compte per qualsevol actuació o gestió que s'hagi de fer al territori. 

Es descarta, però, que l'àmbit d'estudi es trobi dins: 

 Zones de protecció per a l'alimentació d'espècies d'ocells necròfags d'interès comunitari 

 Plans de conservació i recuperació d’altres espècies. 

5.2.2. Protecció del cicle hídric 

5.2.2.1. AQÜÍFERS CATALOGATS I ZONES VULNERABLES PER NITRATS 

L’activitat ocuparà una zona vulnerable per contaminació de nitrats segons Decret 153/2019, de 3 de juliol, 

de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a 

les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

En canvi, la finca no es troba dins cap delimitació d’aqüífers protegits, segons Decret 328/1988, d’11 

d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació 

amb diversos aqüífers de Catalunya.  

5.2.2.2. ABASTAMENT 

En relació a l’abastament d’aigua, l’activitat s’abastirà mitjançant el pou propi del que disposa la finca, 

ubicat a l’oest de la mateixa. Ara bé, el promotor preveu la sol·licitud de connexió amb la xarxa 

d’abastament municipal per disposar d’un subministrament continu i segur. 

5.2.2.3. SANEJAMENT 

Pel que fa a l’evacuació de l’aigua, s’instal·laran sistemes de depuració autònoms en les edificacions que 

requereixin sanitaris, fonamentalment en el centre de recepció i el centre de rehabilitació de cavalls. El 

manteniment continu d’aquests sistemes permetran un tractament previ de les aigües residuals humanes 

que es generin. 

En relació als fems (femtes i orins) generats pels cavalls, es tractaran en el corresponent Pla de Dejeccions 

Ramaderes. 
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5.2.3. Riscos ambientals 

5.2.3.1. GEOLÒGICS 

Segons la cartografia oficial a escala 1:25 000 de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la finca no de 

presentaria riscos geològics rellevants. Tanmateix, es presenta 

alguna zona amb pendents majors al 20% (segons la 

cartografia de l’ICGC, amb base 1:5 000), però totes elles 

formen part de zones boscoses, talussos entre feixes i barrancs. 

 Pendents majors del 20% amb la topografia de detall a la zona d’estudi. Font: Elab. 

pròpia a partir de l’aixecament topogràfic de la propietat i cartografia de l’ICGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2. INUNDABILITAT 

Segons la cartografia oficial de 

l’Agència Catalana de l’Aigua, la 

finca no inclouria cap àrea amb 

inundabilitat estudiada per cap 

període de retorn o per criteris 

geomorfològics. 

La finca de Can Carreres limita a 

l’oest amb un afluent innominat de la 

riera de Merdanç (o torrent de Can 

Bosc), i la distància entre la seva llera i 

la proposta d’edificació més propera 

és d’uns 75 metres de distància i de 6 

metres de desnivell. 

Xarxa fluvial a prop de l’àmbit d’estudi. Font: Elab. 

pròpia a partir de la cartografia de l’ACA   
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5.2.3.3. INCENDI FORESTAL 

Lliçà d’Amunt està considerat un municipi d’alt risc 

d’incendi forestal, d’acord amb allò que disposa 

el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

Dins la finca, el perill d’incendi forestal és baix, tal i 

com es pot comprovar a la figura adjunta. Els 

terrenys agrícoles i espais oberts són majoritaris, 

només hi hauria certa afectació en el límit est. El 

manteniment de la finca de Can Carreres en 

actiu, amb una activitat ramadera que pugui 

donar valor als terrenys, serà una bona prevenció 

dels incendis.  

 Perill bàsic d’incendi forestal a l’àmbit d’estudi. Font: Elab. pròpia 

a partir de la cartografia del DACAAR. 

A la finca no hi ha hagut incendis històrics, segons 

els registres de la Generalitat des de l’any 1986. 

 

 

 

 

 

5.2.4. Ambient acústic i lumínic 

Segons el mapa de capacitat acústica de Lliçà d’Amunt (2010), s’identifiquen les construccions i 

habitatges en sòl rústic, aplicant-li una sensibilitat acústica alta, de tipus A4 (predomini sòl residencial), tot i 

que no tot són residències2.  

 

 Valors límits d’immissió segons les zones de 

sensibilitat acústica. Font: DACAAR. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 A part de l’habitatge de la finca, s’identifiquen com a edificacions residencials la caseta de la barbacoa, el dipòsit i caseta de 

bombament del pou propi i una antiga edificació agrícola desapareguda. 
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 Edificacions amb sensibilitat acústica alta a l’àmbit 

d’estudi. Font: Elab. pròpia a partir de la cartografia 
del DACAAR. 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, en matèria 

de prevenció de la 

contaminació lluminosa, 

l’àmbit d’actuació es troba 

dins una zona E2 de 

protecció alta, segons la 

Llei 6/2001, de 31 de maig, i 

al Decret 190/2015, de 25 

d'agost. 

 

Característiques permeses i nivells 
màxims d’il·luminació segons les 

zones. Font: DACAAR   

 

En el cas que, per les 

exigències funcionals de la 

instal·lació hagin d'utilitzar 

làmpades diferents a les 

anteriors, es tindran en 

compte les millors 

tecnologies disponibles en 

eficàcia energètica i d'acord amb l'art. 9.d) de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, emetran preferentment en la zona de l'espectre visible de 

longitud d'ona llarga. 

5.2.5. Gestió dels residus 

La gestió dels residus derivada d’una futura activitat ramadera amb cavalls es realitzaria a través d’un 

gestor de residus orgànics especialitzat en l’obtenció de compost d’elevada qualitat. Els fems generats en 

els pocs moments que els cavalls es trobarien estabulats, es dipositarien en un contenidor industrial de 9 m3 

en un replà entre la pista de terra i el paller. Aquest contenidor es retiraria periòdicament en funció de les 

necessitats per part d’un gestor de residus orgànics. 
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 Contenidor estàndard de 9 m
3
 a instal·lar. Font: 

Residus Cirera. 

 

 

 

 

 

 

 

Daltra banda, l’activitat també disposarà obligatòriament del corresponent Pla de Gestió de Dejeccions 

Ramaderes, segons el Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a 

les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 

gestió de les dejeccions ramaderes, i la Resolució AAM/1286/2015, de 10 de juny, per la qual s'aproven els 

criteris tècnics per a l'elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes per personal tècnic 

habilitat. 

5.2.6. Patrimoni cultural 

Pel que fa al patrimoni cultural, la finca no sobre cap jaciment arqueològic o bé arquitectònic catalogat o 

inventariat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura). Tampoc es detecten camins 

ramaders catalogats, arbres monumentals o altres elements locals inventariats per l’Ajuntament. Aquest 

àmbit tampoc és una zona amb patrimoni de pedra seca. 

5.3. PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona comprèn les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, 

Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Alt Penedès. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), 

aprovat definitivament mitjançant l’acord de govern GOV/77/2010 de 20 d’abril de 2010, qualifica el sòl 

objecte del pla especial com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari (vegeu figura 

següent). 

En l’article 2.5 apartat 1 de la normativa territorial, es distingeixen com els espais que “comprèn aquell sòl 

que, pels seus valors naturals i agraris o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més 

adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i 

vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions”. 

L’article 2.6, apartat 2 indica que “amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden 

autoritzar a l’empara de la legislació vigent, s’entén que els espais de protecció especial estan sotmesos a 

un règim especial de protecció i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de 

transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial”.  

Segons l’article 2.11, l’activitat de rehabilitació de cavalls es podria trobar inclosa com aquelles que són 

d’interès públic d’acord amb la legislació vigent, tipus C. 

Segons l’article 2.6.3 en els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les següents 

edificacions de nova planta o ampliació de les existents: 

“b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del 
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Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els 

apartats 4, 5, 6 i 7 del present article per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la 

protecció especial d’aquests espais. Aquestes edificacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.11.” 

Per això, l’article 2.6, apartat 7, indica que l’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions en l’entorn 

territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma 

substancial els valors de l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar 

una sèrie de variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible 

impacte de l’activitat. 

Detall de la proposta d’espais oberts del PTMB 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del PTMB 

La compatibilitat de la proposta de Pla Especial amb la protecció del sòl es justifica per les següents raons: 

 L’activitat no ocupa cap connector ni corredor fluvial senyalitzat pel PTMB. 

 L'activitat proposada permet mantenir el paisatge agroforestal característic de la zona (boscos 

intercalats amb camps de conreu). 

 Com a zones lliures i pel menjar dels cavalls, la finca manté una tradició agrícola que almenys es 

remunta des de mitjans del segle XX. 

 L'activitat de rehabilitació equina, des d'una vessant ramadera (s’inscriuria en el Registre General 

d'Explotacions Ramaderes) i d'interès públic (activitat sanitària, esportiva i/o d'educació en el 

lleure) requereix del medi rural per desenvolupar-se i permet un millor coneixement del medi que 

l'envolta. 

 Les actuacions plantejades permeten adaptar-se a la topografia existent i implantar una ocupació 

del sòl controlada, prioritzant la rehabilitació de cavalls malalts, però també la pastura i la 

generació d‘una manada “equina”. 

5.4. ESTIMACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

En la següent taula, a la banda esquerra, es descriuen els vectors analitzats; al centre de la mateixa 

s’expliquen els efectes sobre el medi detectats i a la banda dreta es procedeix a la seva valoració 
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mitjançant la simbologia: compatible, moderat i sever. 

Àmbit Efectes ambientals Valoració 

Espais protegits i altres 
L’activitat no tindrà cap afectació sobre espais protegits, 

catalogats o inventariats.  

Hàbitats d’interès 

L’activitat no tindrà cap afectació sobre hàbitats d’interès 

comunitari, ja que les edificacions i les instal·lacions no 

n’ocuparan cap. 
 

Fauna i connectivitat 

L’activitat no hauria de tenir impactes significatius sobre la fauna, 

ja que aquesta manté la majoria d’espais oberts existents, amb 

baixa ocupació. No obstant l’anterior, es prendran les mesures 

correctores adequades per minimitzar-ne l’afectació. 

 

Protecció del cicle 

hídric 

L’activitat no hauria de tenir impactes significatius sobre el cicle 

hídric, ja que es controlarà l’abastament, sanejament i dejeccions 

de l’activitat. No obstant l’anterior, es prendran les mesures 

correctores adequades per minimitzar-ne l’afectació. 

~ 

Riscos geològics 

L’activitat no hauria de tenir impactes significatius sobre els riscos 

geològics, donada l’adaptació de les edificacions a la topografia 

i la reducció dels moviments de terres. No obstant l’anterior, es 

prendran les mesures correctores adequades per minimitzar-ne 

l’afectació. 

 

Risc d’inundabilitat 

L’activitat no hauria de tenir impactes significatius sobre el risc 

d’inundabilitat. No obstant l’anterior, es prendran les mesures 

correctores adequades per minimitzar l’afectació de les aigües 

d’escorrentiu. 

 

Risc d’incendi 

L’activitat no hauria de tenir impactes significatius sobre el risc 

d’incendi. No obstant l’anterior, es prendran les mesures 

correctores adequades per minimitzar-ne l’afectació. 
~ 

Ambient acústic 
L’activitat no hauria de tenir impactes significatius sobre la qualitat 

acústica de la zona.  

Ambient lumínic 

L’activitat no hauria de tenir impactes significatius sobre la qualitat 

lluminosa de la zona, ja que la il·luminació que s’instal·li serà la 

mínima imprescindible i mai de tipus publicitari. 
 

Gestió dels residus 

L’activitat tindrà efectes sobre la generació i la gestió dels residus, 

donada la naturalesa de la mateixa. Es prendran les mesures 

correctores adequades per a la minimització i la gestió adequada 

dels residus produïts. 

~ 

Patrimoni cultural 
L’activitat no tindrà efectes aparents sobre el patrimoni cultural 

catalogat o inventariat, de cap mena.  

 

EFECTE COMPATIBLE 

 
EFECTE MODERAT 

~ 

EFECTE SEVER 
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5.5. MESURES CORRECTORES PER LA PROTECCIÓ AMBIENTAL 

Un cop detectats els impactes ambientals més significatius, a continuació es proposen un seguit de 

mesures preventives i correctores, la majoria de les quals ja s’han tingut en compte en l’ordenació 

proposada pel Pla Especial: 

Àmbit Mesures ambientals 

Fauna i 

connectivitat 

- Excepte l’accés principal a l’habitatge, que complirà certes mesures de seguretat, la 

resta del tancament de la finca es realitzarà amb un de tipus cinegètic, que permeti 

una barrera física per a les persones, però no així per la fauna. Es complirà amb les 

especificacions del planejament urbanístic. 

- Els tancaments interiors a la finca, en canvi, es realitzaran amb fil pastor electrificat per 

separar els cavalls i ponis en llibertat, sense impedir la lliure circulació d’altres animals.  

- Hi haurà un manteniment permanent de la part forestal de la finca, mitjançant els 

treballs planificats en el pla de gestió forestal aprovat. 

- Es mantindran intactes els marges arbustius i arboris de l’interior de la propietat, a fi de 

conservar el paisatge propi de la zona i per afavorir el repòs de qualsevol animal. 

- El manteniment de la cobertura vegetal es realitzarà amb mitjans mecànics (sega o ús 

de ramats), evitant l’ús d’herbicides. D’aquesta manera s’afavoreix la presència de 

diversitat d’espècies vegetals (tant les sembrades com les que apareguin 

espontàniament). 

Cicle hídric 

- Es mantindrà net de vegetació les zones d’escorrentia per a la lliure circulació de 

l’aigua, per tal d’evitar la generació de xaragalls. 

- S’aplicarà mecanismes economitzadors d’aigua en les instal·lacions que tinguin punts 

d’aigua. 

Es creu convenient proposar les següents mesures d’estalvi d’aigua (Font: Projecte Trama, 

Universitat de Lleida) en relació a l’activitat ramadera: 

GENERALS 

- Calibrar amb regularitat les instal·lacions de subministrament d’aigua per evitar fuites. 

- Detectar i reparar fuites. 

- Recollir l’aigua de la pluja de forma separada i utilitzar-la per la neteja de les 

instal·lacions. 

- Tenir un pla de control i seguiment de l’ús de l’aigua mitjançant la medició de la 

utilització. 

INTERACCIÓ ENTRE L’ANIMAL I L’AIGUA 

- Mantenir un número suficient de punts d’aigua amb relació al número i tipus d’animals 

presents 

- Utilitzar equips de subministrament d’aigua que minimitzin les pèrdues per utilització 

inadequada per part dels animals (abeuradors cassoleta, abeurador integrat en 

menjadores, abeuradors amb disseny específic...). 

- Si s’utilitzen abeuradors independents s’han d’instal·lar a una altura adequada i fora de 

la zona de defecació (zona bruta) 

- Si cal utilitzar pinsos, aquests tindran un contingut baix en proteïna i sals per minimitzar el 

consum per part dels animals. 

PROTOCOL DE NETEJA 

- Retirar les restes de menjar abans de començar a netejar. 

- Netejar en sec de forma prèvia a la neteja humida. 
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- Utilitzar equips d’alta pressió (1.500-2.000 PSI) per la neteja dels allotjaments i equips. 

- Netejar sempre els allotjaments al final de cada període de producció. 

- Remullar tots els elements (parets, terres, menjadores...) de forma prèvia a la neteja. 

- Establir un ordre de neteja per evitar haver de netejar dos cops la mateixa superfície. 

- Planificar la neteja procurant que l’aigua bruta flueixi cap a les zones 

d’emmagatzematge amb un mínim esforç. 

Riscos 

GEOLÒGICS 

- Es duran a terme mesures d’inspecció per a determinar si es produeixen fenòmens 

erosius i, en cas de produir-se, es duran a terme les mesures necessàries per a la seva 

correcció i adequació. 

- En cas de vessaments accidentals d’olis de vehicles o maquinària durant les tasques de 

manteniment a la finca, se separarà la terra contaminada i es gestionarà a través d’un 

gestor de residus autoritzat. 

- Es minimitzaran al màxim els moviments de terres necessaris per a la implantació de les 

edificacions. 

INUNDABILITAT 

- Tots els accessos i vials de la finca seran tractats mitjançant un tractament tou, és a dir, 

amb acabats permeables que permetin la infiltració de l’aigua de pluja. 

INCENDIS 

- Es fomentarà el pasturatge de tota la finca, mitjançant els propis cavalls o amb altres 

tipus de ramat, que permetin el control del bosc baix i el manteniment del caràcter 

obert. 

- Es mantindrà lliure de vegetació seca l’entorn on es vol desenvolupar l’activitat, com a 

mesura de protecció davant el risc d’incendi. D’altra banda, per a qualsevol actuació 

de tractament silvícola s’informarà a l’Administració forestal, tal i com especifica l’article 

58.2, apartat d) de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Seran d’aplicació totes les mesures establertes al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis. 

Ambient 

acústic i 

lumínic 

- Serà convenient donar compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig, i al Decret 190/2015, 

de 25 d'agost. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei, l’àmbit d’actuació es 

tracta d’una zona E2 de protecció alta. Entre altres consideracions a aplicar segons el 

Decret, seran les referides a la il·luminació exterior, d’acord amb els articles 7.2 i 9.4. 

- Es limitarà la contaminació lumínica exterior evitant al màxim l’enllumenat amb finalitats 

decoratives o comercials. 

Residus 

- Els residus generats durant les tasques de manteniment es gestionaran adequadament: 

es minimitzarà la generació de residus, es farà una correcta segregació de residus 

segons tipologia, gestió i transport a través de gestor autoritzat, etc., i es complirà amb la 

legislació vigent en la matèria. 

- Per a la gestió dels olis usats i qualsevol altre residu de caràcter perillós, tant en 

construcció com en funcionament, s'estarà al que especifica la Ley 7/2022, de 8 de 

abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, i normatives 

específiques. 

5.6. MESURES DE SEGUIMENT PREVISTES 

Es preveu controlar l’evolució en el temps de les mesures correctores exposades per tal de minimitzar o 

anul·lar els possibles impactes ambientals generats. També s’avaluarà l’eficàcia de les mesures previstes, 

fent-ne una redefinició de les que es comprovi que no són prou eficients.  
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Els vectors a controlar en les diferents fases (execució i explotació) són els següents: 

Àmbit Control 

Biodiversitat 
- Inspecció de les zones pasturades, camins i accessos per tal d’evitar sobrepastureig o 

erosions excessives pel pas dels animals.  

Aigua 
- Manteniment i buidatge periòdic dels sistemes de tractament d’aigües residuals 

previst. 

Incendi - Seguiment de les franges de protecció d’incendis al voltant dels límits de l’activitat. 

Residus 
- Control de la correcta gestió dels residus ramaders.  

- Seguiment de la gestió dels residus assimilables a domèstics. 
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6. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

6.1. INTRODUCCIÓ A L’EIIP 

L’objectiu del present estudi és avaluar l’impacte paisatgístic del Pla Especial Urbanístic per a un centre de 

rehabilitació de cavalls a Can Carreres, T.M. Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental). 

Els EIIP tenen el seu origen a Catalunya a partir de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 

ordenació del paisatge, que va crear les bases de regulació a conseqüència del Conveni Europeu del 

Paisatge de l’any 2000. Fou una legislació pionera a l’estat espanyol i es desenvolupà reglamentàriament a 

través del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, i es regulen els 

estudis i informes d'impacte i integració paisatgística. 

Analitzant una mica la legislació esmentada i a partir de l’experiència acumulada, s’obté que, 

majoritàriament, els estudis s’apliquen en els projectes d’implantació d’usos, activitats, infraestructures i 

construccions en sòl no urbanitzable, però que el marc legal entén els EIIP com a un instrument obert. 

En primer lloc, cal tenir en compte l’article 20 del Decret 343/2006, que obliga a la redacció de l’EIIP en els 

següents supòsits: 

a) En les actuacions en què, d’acord amb la legislació urbanística, és exigible per a l’aprovació d’un 

projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament de llicències 

urbanístiques per implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera 

o rústica en general, quan superin els llindars que estableixin el planejament territorial i el 

planejament urbanístic. 

b) En altres supòsits en què ho estableixi una llei, una disposició de caràcter general o un pla territorial 

o urbanístic. 

Aquest article, que fou modificat a partir del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística3, deixava encara més obert l’aplicació de 

l’instrument. 

A partir dels supòsits previstos a l’apartat a) de l’article 20 del Decret 343/2006, s’estableixen els projectes 

que requereixen un EIIP, com són les activitats o equipaments d’interès públics (art. 47.4 TRLU): activitats 

col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo; equipaments i serveis 

comunitaris no compatibles amb els usos urbans; infraestructures d'accessibilitat; i instal·lacions i obres 

necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic. 

Per elaborar l’EIIP s’ha seguit el contingut que s’exposa a l’article 21 del Decret 343/2006, de 19 de 

setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, així com la Guia 

Metodològica de l’any 2009 publicada pel Servei de Paisatge de la Direcció General d’Arquitectura i 

Paisatge (antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques). 

6.2. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI 

6.2.1. Factors de visibilitat 

La conca visual de l’àrea d’estudi s’entén com el territori que és visible des de la implantació prevista. 
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Donat que és el resultat del treball de camp “in situ”, a continuació s’exposa la conca visual real, ja que 

incorpora les zones d’ombra creades per la vegetació o pel propi relleu. En el plànols núm. EIIP.1 i EIIP.2 del 

Pla Especial es representa la conca visual teòrica (calculada com  el radi de 400 i 1.000 metres de 

distància des de l’actuació –visió pròxima i mitjana) i la conca visual real (en base al treball de camp i de 

simulacions) de les edificacions proposades i directament implicades en l’activitat futura (l’agrupació de 

les conques) 

La percepció visual d’un paisatge dependrà de les condicions en què es realitzi l’observació i la visibilitat 

del territori. Així, els factors que modifiquen la visió poden ser la distància, les condicions atmosfèriques, la 

il·luminació, la posició de l’observador, el moviment i temps d’observació, l’actitud i el nombre 

d’observadors i les zones d’ombra. A més, cal afegir els principals punts d’observació o recorreguts visuals 

que faciliten la percepció. A continuació, doncs, es realitza una descripció de la conca visual de l’àmbit, 

determinada per aquests factors, i que configuren la visibilitat del pla especial a l’àmbit de Can Carreres. 

En primer lloc, les condicions atmosfèriques són variants, i més donada la situació de l’àrea. Convé 

destacar un fenomen meteorològic que, dins del conjunt metropolità, es pot considerar com a 

específicament vallesà: les inversions tèrmiques que sovint afecten les parts més enclotades del Vallès 

(sobretot les valls del Besòs i de la Tordera), i que donen lloc a boires potents que de vegades tenen una 

certa persistència. Aquestes boires solen formar-se sobretot durant l’estació hivernal i que, per tant, 

condicionen la visibilitat. 

D’altra banda, la il·luminació lògicament també condiciona la percepció del paisatge i ve determinada 

per la llum solar principalment. Durant la nit, només són observables els nuclis poblats propers, ja que el 

propi projecte no generarà contaminació lumínica. 

Tanmateix, els observadors permanents més propers podrien ser: 

 Masies i cases en sòl rústic: habitants permanents o temporals de Can Roget (70 m al sud des del 

límit de la finca), Can Rodó (40 m a l’oest), Can Frare (145 m a l’oest) o Can Pau (205 m a l’oest). 

Cap d’aquestes cases tenen visuals directes sobre la proposta d’edificacions del PEU, segons 

comprovacions sobre camp. 

 Altres activitats: hípica de Can Genàs-Genes (180 m al sud-oest), amagada entre la vegetació, 

tampoc té visuals directes sobre la finca. 

 Urbanització Pineda Feu: a 130 m al nord de Can Carreres hi ha les últimes cases disseminades de 

la urbanització. Tenen lleugera visibilitat directa sobre l’habitatge de la finca, però no sobre les altre 

actuacions. 

Durant les obres de contrucció, els propis treballadors seran els observadors temporals de la maquinària i 

de l’actuació a l’àmbit d’estudi, tan a prop que no tindran perspectiva d’impacte paisatgístic i amb 

evident actitud d’acceptació de l’obra. La posició amagada de la finca no sempre permet una qualitat 

d'observació adient, quedant en molts casos amagada per la vegetació o el relleu. 

Pel que fa als observadors temporals, només citar a alguns passejants o esportistes (corredors, ciclistes...) 

que transcorrin per aquesta zona, sobretot per nord-est pel camí vell de Caldes de Montbui. 

Finalment, no es detecten punts d’observació propers a la zona d’actuació, segons el Catàleg de Paisatge 

de la Regió Metropolitana de Barcelona; el més pròxim seria les Tres Creus (entre Montmeló i Montornés) a 

8 km al sud de la finca. En relació als recorreguts visuals, el Catàleg en destaca el camí no motoritzat (a 

peu) de Parets del Vallès a Lliçà d’Amunt, que transcorre pel camí vell de Caldes de Montbui, a la vora de 

la finca baixa cap al camí de Can Carreres i després puja per la vessant oest de la vall del Merdanç, 

passant pels últims carrers de la Urbanització Ca l’Artigues. Els canvis topogràfics i les barreres boscoses mai 

permeten tenir una visibilitat directa sobre la totalitat de l’àmbit d’estudi. 

En relació a les distàncies des de l’àmbit d’actuació, es podria considerar la visió pròxima (entre 0 i 400 m), 
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la visió mitjana (entre 400 i 2.000 m) i la visió llunyana (més de 2.000 m), tenint en compte que a partir dels 

1.000 m es perden els detalls. En aquest cas, es representa la conca visual real de les diferents edificacions 

permanents proposades, tal com es resumeix a continuació. 

6.2.1.1. BOXES REHABILITACIÓ I CENTRE REHABILITACIÓ 

Conca visual dels boxes i centre de rehabilitació. Font: Elab. pròpia. 

Ambdues naus, molt properes entre elles, s’ubicarien al centre-nord de la finca, al sud de l’habitatge de 

can Carreres, en unes feixes enclotades, disposaran d’una primera visió pròxima que s’obriria dins de la 

finca cap a l’oest, limitada per la vegetació de la vall boscosa de la riera de Merdanç. La visió mitjana, en 

canvi, abastaria una àrea important d’uns 600-700 m de distància en direcció a la vessant oposada de la 

vall, seguint el carener-límit de la urbanització Ca l’Artigues. 

Panoràmica en direcció sud i nord dels boxes i centre de rehabilitació. Font: pròpia.  
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6.2.1.2. CENTRE RECEPCIÓ I OFICINA 

Conca visual del centre de recepció. Font: Elab. pròpia. 

Aquesta edificació, que s’ubicaria a l’est de la finca, al capdamunt d’un talús de la part alta, disposarà 

d’una primera visió pròxima que s’obriria dins de la finca cap a est i oest, cobrint bona part de la finca. La 

vegetació que la rodeja ajuda a aquesta reducció, i també permet que la visió mitjana abasti una àrea 

important d’uns 600-700 m de distància en direcció a la vessant oposada de la vall del Merdanç, seguint el 

carener-límit de la urbanització Ca l’Artigues. 

Panoràmica en direcció oest i est del centre de recepció. Font: pròpia.  
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6.2.1.3. BOXES CAVALLS 

Conca visual dels boxes per cavalls. Font: Elab. pròpia. 

Aquesta nau que s’ubicaria al centre-oest de la finca, ubicada topogràficament en una zona deprimida 

(dels últims camps en direcció a la riera), disposarà d’una primera visió pròxima que restaria limitada als 

camps propers, des de l’edificació i cap a l’oest fins al límit amb la finca. La vegetació alta i ufanosa que 

es vincula amb el curs fluvial i la part boscosa de més al sud (dins la finca) impedeixen que la visió s’allunyi. 

En segon lloc, la visió mitjana més immediata, a uns 400-500 metres únicament saltaria de vessant cap a 

l’oest en una petita porció de terreny entre can Caponet-can Julià i les últimes cases de la urbanització Ca 

l’Artigues. 

Panoràmica en direcció oest i est dels boxes dels cavalls. Font: pròpia.  



                                                                      

44 

6.2.1.4. PALLER 

Conca visual del paller. Font: Elab. pròpia.  

Aquesta edificació, que es trobaria a la part central de la finca, apartada, però accessible, disposarà 

d’una conca visual molt reduïda, limitada en l’espai únicament dins la finca i que comprendrà una 

extensió en direcció al sud fins al límit de la propietat. No posseirà una visió mitjana ni llunyana.  

Panoràmica en direcció est i oest del paller. Font: pròpia.  
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6.2.1.5. PÀDOC PONIS 

Conca visual del pàdoc de ponis. Font: Elab. pròpia. 

Aquesta edificació, que es trobaria al sud de la finca, apartada i rere un talús, disposarà també d’una 

conca visual molt reduïda, limitada en l’espai únicament dins la finca cap al nord. No posseirà una visió 

mitjana ni llunyana. 

Panoràmica en direcció nord i sud del pàdoc de ponis. Font: pròpia.  

 

6.2.2. Components i valors del paisatge 

Els components del paisatge són aquells que caracteritzen i estructuren el lloc, atenent a elements 

intrínsecs, visuals o estructurals. La descripció d’aquests elements per al conjunt de l’àmbit d’actuació, 

determinarà la valoració del paisatge o la seva qualitat real.  

Malgrat una bona part del terme municipal de Lliçà d’Amunt té un caràcter d’urbanització dispersa i 
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alguna zona industrial, l’entorn més immediat d’aquestes àrees es caracteritzen per l’establiment de 

l’agricultura emmarcada per un entorn forestal. Per tant, en les immediacions de la zona d’estudi es 

repeteix aquest patró. Hi predomina el paisatge agrícola de zones ondulades amb poca vegetació 

arbòria o arbustiva, la qual es presenta sobretot en les feixes que separen els diferents camps de conreu. 

Cal destacar el fet que aquest mosaic agroforestal es caracteritza per una variació cromàtica estacional 

depenent de la fase de la rotació agrícola dels conreus i el moment en què es realitzi l’observació.   

El pla tècnic forestal de la finca (redactat al juny de 2005), ha permès diferenciar 3 tipologies de 

formacions forestals: 

1) Resseguint el límit nord de la finca trobem tant en l’extrem est com oest de la finca 2 claps de bosc, els 

quals presenten característiques similars i per tant, es tractaran conjuntament. Concretament, es tracta 

d’una massa biestratificada de pi pinyer i alzina. En aquestes zones s’han fet neteges periòdiques del 

sotabosc, però no s’hi ha realitzat mai selecció de tanys. 

2) El major clap forestal el trobem al sud-oest de la finca. Es tracta d’una massa d’alzinar de rebrot, l’estrat 

alt de la qual està ocupat per peus aïllats de pi pinyer i algun de pi blanc. Aquests peus resten com a 

supervivents de l’antiga pineda que ocupava la zona i que actualment s’ha transformat a alzinar. Tot i que 

s’hi va realitzar una tallada de peus de pi blanc i de pi pinyer, es van deixar de tallar alguns peus torts i 

malformats que cal gestionar. 

3)Ocupant part del límit oest de la finca trobem un clap amb una plantació de avellaners i feixes ermes 

amb els marges ocupats per peus d’alzina de forma aïllada. 

El sotabosc dels boscos (mixt i alzinar) està cobert per diverses espècies: esparreguera (Asparagus 

acutifolius), farigola (Thymus vulgaris), esbarzer (Rubus ulmifolius), estepa borrera (Cistus salviifolius), estepa 

negra (Cistus monspeliensis), gatosa (Ulex parvifolius), heura (Hedera helix), galzeran (Ruscus aculeatus), i 

romaní (Rosmarinus officinalis). 

Per altra banda, cal esmentar que a part dels espais boscosos, actualment existeixen espais oberts que la 

propietat vol seguir mantenint i cultivant. 

L’àmbit del Pla Especial s’insereix hidrogràficament a la Conca del Besòs, més concretament, a la 

subconca de la Riera del Tenes. La Riera del Tenes neix als cingles de Bertí, al nord, i estructura tota una vall 

al voltant dels seus diversos afluents, la Vall del Tenes. La finca presenta una orografia en pendent d’est a 

oest, amb la riera de Merdanç que circula al llarg del límit oest de sud a nord.  

Pel que fa als elements antròpics, cal dir que l’àmbit d’estudi és una finca que es troba ja en medi rural, 

però enmig d’una vall que es troba propera a dues urbanitzacions, la Pineda Feu i ca l’Artigues. Alhora, 

una línia d’alta tensió travessa al sud dels terrenys i al sud hi ha una activitat extractiva autoritzada, sense 

explotació de graves iniciada. Tot i aquests fets, el grau de naturalitat de la zona és força elevada i manté 

elements agroforestals originals. L’inici d’una activitat productiva a la finca pot permetre el manteniment 

d’aquests elements singulars. 

Així doncs, aquest paisatge posseeix alguns valors que a continuació es resumeixen. 

Els valors naturals i estètics que detecta el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona 

tenen a veure amb els elements del paisatge agroforestal, intercalacions de camps de conreu i espais 

oberts amb zones més o menys extenses de bosc. 

El valor productiu de la finca actualment és molt baix, ja que es troba en greu risc d’abandonament, tot i 

que la història demostra que han estat terrenys en actiu. 

 

Per tot l’esmentat anteriorment, la qualitat paisatgística de l’àmbit d’estudi, tenint en compte els 

components i els valors del paisatge es pot considerar MITJANA. 
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6.3. ESTAT DEL PLANEJAMENT 

6.3.1. Pla territorial Metropolità de Barcelona 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona comprèn les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, 

Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Alt Penedès. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat 

definitivament mitjançant l’acord de govern GOV/77/2010 de 20 d’abril de 2010, qualifica el sòl objecte 

del pla especial com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari (vegeu Figura següent). 

En l’article 2.5 apartat 1 de la normativa territorial, es distingeixen com els espais amb “comprèn aquell sòl 

que, pels seus valors naturals i agraris o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més 

adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i 

vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions”. 

L’article 2.6, apartat 2 indica que “amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden 

autoritzar a l’empara de la legislació vigent, s’entén que els espais de protecció especial estan sotmesos a 

un règim especial de protecció i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de 

transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial”.  

Segons l’article 2.11, l’activitat de rehabilitació de cavalls es podria trobar inclosa com aquelles que són 

d’interès públic d’acord amb la legislació vigent, tipus C. 

Segons l’article 2.6.3 en els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les següents 

edificacions de nova planta o ampliació de les existents: 

“b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del 

Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els 

apartats 4, 5, 6 i 7 del present article per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la 

protecció especial d’aquests espais. Aquestes edificacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.11.” 

Per això, l’article 2.6, apartat 5, indica que les edificacions autoritzables requereixen, per a ser autoritzades, 

la incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que 

disposen les Directrius del paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els 

efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la 

preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl, sense perjudici del que s’assenyala 

a l’apartat 8. 

Detall de la proposta d’espais oberts del PTMB. Font: Elaboració pròpia a partir del PTMB 
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6.3.2. Planejament urbanístic a Lliçà d’Amunt 

El planejament urbanístic vigent a Lliçà d’Amunt és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 18 de desembre de 2014 i publicat 

el 16 de març de 2015.  

  

◄Àmbit d’estudi segons el POUM. 

Font: Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

QUALIFICACIONS DE SNU VIGENTS SUPERFÍCIE DE SÒL A LA FINCA (m2 s) 

CLAU 22a – Protecció especial agrícola i paisatgística 56.596 m2 s 

CLAU 22b – Protecció especial forestal i natural 28.550 m2 s 

Consultat el pla general, la finca s’ubica íntegrament sobre sòl no urbanitzable, en dues qualificacions 

diferenciades, trobant-se l’àmbit on es pretén desenvolupar l’activitat en la zona de clau 22a (Protecció 

especial agrícola i paisatgística). Segons l’article 267 de la normativa urbanística, són “aquells sols de 

caràcter majoritàriament agrícola o ramader, de regadiu o de secà, que han d’ésser objecte d’especial 

protecció pels seus valors agrològics i paisatgístics”. 

En l’apartat 3 s’especifica com a usos, en el subapartat h): Esportiu, cultural d’educació en el lleure i 

d’esbarjo en modalitats que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 

imprescindibles per a l’ús de què es tracti, quan no siguin compatibles amb els usos urbans; [...]. Per a 

l’establiment d’aquests usos o instal·lacions s’haurà de justificar la seva integració en el medi natural, el 

respecte del paisatge i la contextualització amb l’entorn. L’autorització d’aquests usos es tramitarà segons 

les disposicions de l’article 48 LU. 

En l’apartat 11 del mateix article 267, de regulació de la Subzona 22a, s’especifica per a les activitats i 

equipaments d’interès públic: 

Complementàriament es podran autoritzar activitats i equipaments d’interès públic que s’hagin 

d’emplaçar en el medi rural, en les següents condicions: 

a) Finca mínima: 3 hectàrees. 
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b) Superfície de sostre màxim edificable: serà el mínim estrictament imprescindible per a l’activitat 

proposada, sense superar els 200 m2st., excepte en el cas de les hípiques, on no es superaran els 500 m2st. 

c) L’altura de l’edificació serà, com a màxim, de 7 metres, mesurats des de qualsevol punt del terreny. 

d) Separació mínima a llindars: 5 metres. 

e) La corresponent llicència es tramitarà d’acord amb allò que disposa l’article 48 LU i concordants del RLU. 

Per poder complir amb l’objectiu de l’activitat, són necessaris més de 500m² de sostre; per tant, tal com 

permet l’article 255, serà necessària la redacció d’un Pla especial urbanístic: 

6. Excepcionalment i segons el tipus d'activitat declarada d'interès públic, mitjançant la tramitació d'un Pla 

especial urbanístic, es podran regular les condicions d'edificació i fer excepció del compliment de la 

parcel·la mínima. En tot cas, la superfície ocupada màxima, en conjunt, tant per a l'edificació com per a 

les instal·lacions de qualsevol tipus, inclòs l'aparcament, no serà mai major del 10% de la parcel·la. 

Així mateix, l’article 269. Plans especials en sòl no urbanitzable també recomana la redacció d’un Pla 

Especial urbanístic atenent al cas que es proposa: la implantació d’una activitat esportiva privada 

incompatible amb els usos urbans: 

3. En els Plans especials per a la implantació d’activitats esportives privades, quan aquestes siguin 

incompatibles amb els usos urbans, s’hauran de complir les següents condicions: 

d. A l’àmbit del Pla Especial s’ha de preveure espai d’aparcament suficient en funció de les activitats 

previstes. 

e. Les instal·lacions esportives seran preferentment a l’aire lliure. 

f. S’admet la construcció d’edificis al servei de les activitats esportives, activitats complementàries i 

locals socials, amb el sostre estrictament imprescindible per a l’activitat proposada, sense superar 

en cap cas els 200m²st. (excepte en el cas de les hípiques, on no es superaran els 500m²st) i en una 

altura màxima de planta baixa i una planta pis. 

Finalment, les condicions i limitacions de les edificacions es recullen a l’article 266: 

2. Noves edificacions. 

Per aixecar noves edificacions, quan estiguin admeses en la subzona, vinculades a l’explotació 

agrícola o ramadera (residencials o per altres usos), s’hauran de complir les següents condicions: 

f) La superfície mínima de la finca serà l’establerta en aquestes normes. La longitud mínima del 

seu front a un camí de la xarxa principal o d’accés serà de 100 metres, llevat del cas de les 

parcel·les ja edificades a l’entrada en vigor d’aquest Pla, que no hauran de complir aquesta 

exigència. 

g) Tota nova construcció tindrà caràcter aïllat, no permetent-se paraments susceptibles de 

convertir-se en parets mitgeres. 

h) La forma exterior de l’edificació, els materials constructius, acabats i colors hauran d’adaptar-se 

als tradicionals de l’entorn en què aquesta s’ubiqui. Han d’utilitzar-se materials, textures i 

composicions volumètriques pròpies del medi rural. Les parets de tancament es tractaran amb 

colors de la gamma terrosa. Es prohibeixen els dipòsits d’aigua vistos en coberta. 

i) En les parcel·les ja edificades, tota nova construcció s’haurà de disposar a una distància 

màxima de 50 metres de la masia o casa rural. 

j) Totes les construccions de nova implantació que allotgin activitats ramaderes hauran de 

guardar una distància mínima de 500 metres (1.000 metres si es tracta de granges de porcs) a 
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qualsevol altra granja o habitatge, o al límit del sòl urbà o urbanitzable. 

 

6.3.3. Documents sobre el paisatge 

Respecte als instruments d'ordenació del paisatge, està aprovat el Catàleg de Paisatge de la Regió 

Metropolitana de Barcelona, mitjançant Edicte de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del conseller 

de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, i que afecta al municipi de Lliçà d’Amunt. 

L'àmbit d'estudi, en concret, està afectat per la Unitat Paisatgística de la Plana del Vallès (codi 17), i en ella 

s'hi apliquen una sèrie d'objectius de qualitat paisatgística. 

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 1 – REGIÓ METROPOLITANA 

Uns paisatges agraris dinàmics i productius, amb funcionalitat econòmica, social i ambiental, que preservin 

els elements culturals i històrics (murs de pedra seca, barraques de vinya, pous de glaç, recs i canals, etc.) 

que els doten d’identitat pròpia. 

Criteri 1.1. Conservar i posar en valor els mosaics agroforestals, els camps de conreu i les hortes com a 

espais agrícoles d’elevada productivitat, biodiversitat, valor estètic i interès interpretatiu de la contribució 

humana sobre el paisatge. 

Criteri 1.20. Evitar situar construccions d’alt impacte visual (per causa de la seva dimensió, forma o color) a 

prop dels elements del patrimoni històric i que n’alterin negativament la visió. 

Criteri 1.22. Promoure l’integració paisatgística de les construccions i instal·lacions associades a les 

explotacions agràries –magatzems, granges, coberts, sitges, dipòsits, femers, etc.– i vetllar per l’adequada 

elecció de la localització, la correcta inserció en l’emplaçament i el disseny adequat del conjunt. 

Criteri 1.23. Procurar que els estudis d’impacte i integració paisatgística siguin elaborats pels equips 

redactors del projecte i que reflecteixin el procés d’integració paisatgística que ha acompanyat la 

definició progressiva de la proposta i la atenció prestada a les característiques del lloc. 

Criteri 1.25. Prioritzar l’estratègia d’harmonització per als nous projectes d’edificacions aïllades, això és, la 

integració en el paisatge amb un resultat positiu o com a mínim neutre pel que fa a la seva qualitat. Les 

estratègies d’ocultació (com ara instal·lar pantalles arbrades, sempre amb espècies i patrons de plantació 

propis del lloc) són les indicades quan no es pot assolir un grau acceptable d’harmonització. Només 

excepcionalment es pot optar per l’estratègia de monumentalització quan, per l’elevada qualitat formal i 

per la singularitat del nou element a construir i/o la seva significació social, aquest hagi de passar a ser un 

component principal del paisatge. 

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 17 – PLANA DEL VALLÈS 

17.4. Unes activitats agràries que ajudin a conservar el caràcter i la identitat del paisatge vallesà a través 

de la generació de rendes econòmiques suficients i que mantinguin els elements amb valor cultural o 

patrimonial de les explotacions agràries. 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 

17.7. Potenciar la ramaderia extensiva, tant en entorns forestals en què calgui netejar el sotabosc com en 

àrees periurbanes amb erms i camps abandonats, per tal de regular el creixement de la biomassa. 

6.4. FRAGILITAT PAISATGÍSTICA 

Es defineix la fragilitat paisatgística com la susceptibilitat d’un paisatge a veure alterat els seus valors i el seu 

caràcter per l’acció d’un projecte. Es caracteritza per la visibilitat i la qualitat del paisatge previ (apartats 
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anteriors) i comprèn factors com l’abast de la conca visual, l’accessibilitat, el grau de freqüentació per la 

població o la capacitat d’emmascarament de la vegetació. 

Així doncs, a la zona de la futura activitat a can Carreres hi ha una sèrie factors que repercuteixen positiva 

o negativament sobre el paisatge existent, per tant, modificant la fragilitat del mateix. En el següent 

quadre es resumeixen els principals factors que afecten al projecte: 

FACTORS TIPUS EXPLICACIÓ EFECTE (+/-) 

Vegetació Biofísic 

La vegetació té un fort impacte positiu en la finca de can 

Carreres com a barrera visual de totes les edificacions 

previstes. Elements interns com els marges arbustius i arboris, 

així com els boscos perimetrals al sud i vora la riera generen 

una bona interrupció per a les visibilitats. 

Alhora, no es detecta afectació a Hàbitats d'Interès 

Comunitari. 

- - 

Pendent Biofísic 

El projecte se situa en una zona amb un pendent en 

diferents nivells, sense marges de pedra seca. Aquest fet, 

genera, per una banda, un major grau d’exposició visual 

cap a la vessant oposada a la vall (habitatges i 

urbanització ca l’Artigues). D’altra banda, però, permet 

que les construccions i edificacions es puguin adaptar millor 

al terreny. 

+ - 

Condicions 

atmosfèriques 
Biofísic 

A la zona en la que ens trobem, dins la Plana del Vallès, la 

boira és un efecte meteorològic comú en època hivernal. 

En termes generals, la boira limita i molt les visions mitjanes i 

llunyanes, tot i que la visió pròxima també es pot veure 

condicionada en determinades circumstàncies. 

- 

Conca visual Perceptius 

Tal i com s’ha representat cartogràficament, la conca 

visual real queda considerablement limitada en les visions 

pròximes. En canvi, les visions mitjanes només arriben fins a 

la zona oest, la vessant oposada a la vall. 

Per tant, la conca visual en general tindrà un rang mitjà-

baix. 

+ - 

Economia Socioeconòmics 

El manteniment d’una activitat a la finca, de forma 

acotada, permetria la conservació de la mateixa en unes 

condicions adequades i una potenciació de l’economia 

local que, alhora, redueix alguns riscos (incendis). 

- - 

Proximitat Accessibilitat 
La finca és molt accessible des dels camins propers i 

pròxima a zones habitades. 
+ + 

En definitiva, es pot concloure que el projecte d’activitat a la finca de Can Carreres té una fragilitat BAIXA 

en relació a la proposta, ja que hi actuen més factors negatius (o reductors de fragilitat) que positius. 

6.5. CRITERIS D’INTEGRACIÓ I IMPACTES PAISATGÍSTICS 

Aquest apartat pretén analitzar, a partir dels efectes paisatgístics de la proposta, els criteris i mesures 

d’integració adoptats i preveure les alternatives i la valoració dels possibles impactes sobre el paisatge. 

6.5.1. Criteris i mesures d’integració 

Els criteris d’integració són aquells que han guiat les decisions durant l’elaboració de la proposta per 

integrar-la paisatgísticament. 

Donat el tipus d’actuació i la seva magnitud, es pot dir que la principal estratègia d’integració que s’ha 
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tingut en compte durant el disseny de la mateixa és l’harmonització. Aquesta és l’estratègia que prioritza el 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i pretén que les noves edificacions s’integrin en el paisatge com a 

components positius, o com a mínim neutres. Això és així perquè els elements edificatoris de l’activitat 

pretén seguir uns acabats similars als tradicionals (arrebossats de calç exterior, pintat de colors ocres o 

terrossos, teulada a dues aigües imitació teula). 

D’aquesta forma, les mesures d’integració paisatgística que s’han pres han intentat evitar, reduir o 

compensar l’efecte del projecte sobre el paisatge. 

Primer i més important, les mesures preventives aplicades pretenen evitar la generació d’impacte: 

- La situació de les edificacions s’ha pensat des del principi a partir d’un aixecament topogràfic de la 

finca, per tal d’adaptar-les a la topografia existent. S’aprofiten els talussos existents per col·locar-hi al 

seus peus les edificacions més importants, sobretot el centre de rehabilitació que és més gran i es 

trobarà estratègicament col·locat. 

- S’ha de mantenir la vegetació existent en els límits arbrats, boscos i marges, amb les espècies 

autòctones i mediterrànies. 

- No cal generar un nou accés a l’activitat, ni l’exterior ni els interiors. 

- Les instal·lacions (aparcament, pista de terra, sínia...) també s’adapten a la topografia, en llocs planers 

i adequats. 

En segon lloc, es proposen les següent mesures correctores per reduir l’abast i la intensitat de l’impacte: 

- Les oliveres espontànies que han crescut a l’inici del replà on anirà la sínia, es trasplantaran a la vora 

del centre de recepció i oficina per a la millor integració de l’edifici.  

- Utilitzar com a pàdoc de cavalls per a la manada unitats fàcilment desmuntables i traslladables, tant 

durant l’activitat com si aquesta finalitza.  

6.5.2. Impacte paisatgístic 

A continuació, per caracteritzar, definir i valorar els impactes paisatgístics potencials de la proposta, 

s’utilitzarà la matriu d’impactes. En primer lloc, la mateixa confecció de la matriu en files (components del 

paisatge) i columnes (accions de la proposta) permet generar una sèrie d’interaccions i caracteritzar 

l’impacte. L’explicació de cadascun d’aquests efectes sobre el paisatge implica una definició del mateix, 

amb l’objectiu final de valorar-los en funció de la seva magnitud: compatible, moderat, sever i crític. 

Seguint la metodologia de l’EIIP, la matriu d’impactes paisatgístics està dividida en files, definidores del 

paisatge per la seva visibilitat, qualitat i fragilitat.  
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ELEMENTS 

PAISATGE 

CAN CARRERES 

Obres Funcionament 

V
IS

IB
IL

IT
A

T Durant aquesta fase el pas de la maquinària i els 

treballadors pels camins i dins la finca serà l’únic impacte 

visible. Els treballadors acceptaran visualment les obres, 

mentre que els passejants i habitants propers no tan. 

Caldrà vigilar els horaris de les obres. 

Tal i com es mostra als plànols de l’estudi, les edificacions 

tenen una conca visual limitada, oberta lleugerament 

cap a l’oest i dins la mateixa finca majoritàriament. La 

vegetació i sobretot la topografia n’afavoreix la seva 

ocultació. 

Q
U

A
LI

TA
T El pas de la maquinària i de treballadors reduirà 

temporalment la qualitat paisatgística de l’entorn, 

valorada com a mitjana. Per tant, se’l pot considerar un 

impacte moderat però temporal. 

Amb l’inici de l’activitat, la finca pot mantenir la seva 

qualitat paisatgística (agroforestal) i genera una nova 

activitat econòmica adaptable a l’àmbit. 

F
R

A
G

IL
IT

A
T 

Caldrà atendre als espais més sensibles (límits forestals, 

marges intermedis i limítrofs arbrats i arbustius...). 

Tenint en compte les mesures d’integració establertes al 

Pla, tan preventives com correctores, l’efecte de 

l’actuació a la finca sobre la fragilitat es pot considerar 

totalment compatible. 

    

  POSITIU  

  COMPATIBLE  

  MODERAT  

  SEVER  

  CRÍTIC  

6.6. CONCLUSIONS 

La valoració global de l’EIIP, resultant de la matriu d’impactes, és que el Pla Especial Urbanístic per a un 

centre de rehabilitació de cavalls a Can Carreres, T.M. Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) té un efecte 

totalment COMPATIBLE sobre el paisatge. Per aconseguir-ho, s’han de seguir les mesures d’integració 

paisatgístiques establertes en el present estudi i el pla per minimitzar els impactes de les edificacions. 
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Sant Feliu de Codines, juliol de 2022 

 

Tècnics responsables del Pla Especial Urbanístic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Juan i Serrahima 

Biòleg 

Col·legi de Biòlegs de 

Catalunya (col. núm. 10199C)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David del Rio Castelló  

Ambientòleg 

Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya (col. núm. 518) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adela Geli Anticó 

Arquitecta 

Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya (col. núm. 67814)  
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