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1. CONVENIÈNCIA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PGO AL SECTOR B-8. SECTOR
SUD

1.1 Conveniència i justificació de la Modificació del PGO
El Pla General d’Ordenació de la Garriga, aprovat el 19 de setembre del 2001 (DOGC 5/11/2001), va
classificar com a sòl urbanitzable el sòl en què es desenvolupava diverses activitats de reciclatge, de gestió
de vehicles fora d’ús i de recollida de residus diversos, realitzades per les empreses Reciclatges Tamayo,
S.L. i Autodesguaces Tamayo SL, definint un àmbit de sòl industrial.
Les activitats de reciclatge en aquest àmbit de la Garriga es remunten a més de 35 anys. Reciclatges
Tamayo i Autodesguaces Tamayo SL han disposat de llicència d’activitats des de l’any 1994 per a
desenvolupar-les. Aquestes activitats inicialment es trobaven en sòl no urbanitzable.
La proposta del PGO la Garriga 2001 va definir l’ordenació de tres sectors industrials al sud del nucli urbà
de la Garriga reforçant el sector econòmic de la població amb el teixit industrial ja existent com Can Met
Sidru, el Congost, i altres. Aquest nous sòls industrials estan formats per l’ampliació del sector industrial
del Congost, els camps de Can Terrers i els terrenys en que es desenvolupa les activitats del Grup
Tamayo, ordenant tots aquest sòls confrontants amb el riu Congost i obtenint cessions per zones verdes a
l’entorn del riu.
El sector B8. Sector sud té una superfície de 5,71 ha i en ell es desenvolupen les activitats per les quals es
té llicència ambiental i autorització de l’Agència de Residus de Catalunya:
Reciclatge i transferència de residus, valorització de la fusta, de la biomassa i dels residus de la
construcció.
Tractament i valorització de vehicles fora d’ús.
L’any 2005 l’empresa REBROT I PAISATGE SL va sol·licitar Llicència Ambiental per efectuar al terme
municipal de la Garriga la construcció d’una planta de cogeneració a partir de biomassa. En l’actualitat la
concessió de llicencia ambiental restà pendent del desenvolupament urbanístic del sector B-8.
Les condicions urbanístiques que el PGO la Garriga 2001 va definir pel sector B-8. Sector sud van partir
d’entendre l’activitat amb un únic propietari (una sola parcel·la), preveien que aquestes activitats es
resolien pràcticament a cel obert, per la qual cosa se li va donar un aprofitament urbanístic molt reduït.
Aquest aprofitament urbanístic (sostre màxim teòric de 1.326 m2) del sector no permet actualment el
desenvolupament de l’activitat amb els requeriments necessaris pel seu adequat funcionament, per
adaptar-se a la legislació vigent en matèria de residus. Tampoc permet el canvi de gestió necessari per
passar d’un model de tractament extensiu dels materials a un d’intensiu i especialment en els processos
de manipulació, trituració i valorització dels materials.
La inviabilitat econòmica del sector B-8 amb els actuals paràmetres urbanístics previstos en el Pla General
d’Ordenació de la Garriga que impossibiliten l’ordenació, i l’actualització de les llicencies ambientals de les
activitats econòmiques que actualment es porten a terme en el sector, al ser molt superiors les despeses
derivades arrel del desenvolupament del sector que els beneficis obtinguts per aquest desenvolupament,
ja que el sector B8, com a sector de sòl urbanitzable, ha de fer front als deures previstos en la legislació
urbanística vigent i que s’han avaluat en 1.113.878 € (PEC), resultant-ne la relació cost/sostre a 840 €/m2.
La legislació urbanística catalana preveu, en referència a la viabilitat econòmica del desenvolupament
urbanístic d’un sector, el següent:
“Art 35.3 del DL 1/2005, de 26 de juliol, Text Refós de la Llei d’urbanisme.
......
3. El sòl susceptible d’aprofitament privat en cada sector de sòl urbanitzable es fixa en el
planejament urbanístic derivat en funció del model proposat pel planejament general, de
l’edificabilitat neta i de la intensitat dels usos previstos i atenent la viabilitat econòmica de
l’operació.”
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Per analitzar aquesta inviabilitat econòmica del sector B8 s’ha encarregat a la Societat de Taxacions
CATSA una taxació amb la finalitat de saber l’increment de valor que es genera amb la modificació de PGO
del sector (veure Annex 2). Aquesta taxació conclou que malgrat la situació estratègica en que es troba el
sector B8. Sector sud en relació a la comarca del Vallès Oriental, així com en el municipi de la Garriga, les
condicions urbanístiques actuals del sector no permeten obtenir una valoració del sòl del sector positiva,
és a dir, la proporció de costos respecte l’aprofitament permès és tant alta que no s’aconsegueix un
benefici mínim, ja que el valor residual obtingut de 1.381.380 € (veure Annex 2, pag 23) és
aproximadament el valor de las despeses que es produeixen amb desenvolupament del sector,
1.364.663,77 € (veure Annex 3, pag 20).
Malgrat tot s’ha procedit a avaluar l’increment de valor a partir de valorar una parcel·la amb el sostre
diferencial entre l’aprofitament actual del sector (1316 m2 st) i el sostre que es proposa (13800 m2st)
situat en polígons industrials de l’entorn (veure Annex 2). Aquesta valoració conclou que l’increment de
valor de la parcel·la neta industrial és de 2.080.569,06 €.
Actualment l’activitat s’organitza en un àmbit total de 7,25 ha, en que part del sòl es troba qualificat de sòl
no urbanitzable (utilitzant-se bàsicament per apilament de materials), i té un sostre edificat de 5.014,10
m2, amb una ocupació de 4.910,10 m2.

Estat actual de l’àmbit
Aquestes activitats actualment es duen a terme de la següent forma:
Activitat a cel obert: emmagatzematge de vehicles, runes, apilament material divers, etc.
Activitats en volums no tancats: producció de pelets, triatge de residus de la construcció, triatge
de residus diversos.
Activitat tancada:
oficines, atenció al públic i serveis de l’activitat
tallers mecànics pel desballestament de vehicles i desengreix
emmagatzematge de peces, motors i diversos
tallers mecànics pel muntatge de peces
Elements diversos com sitges, grues, xemeneia, etc.
El desenvolupament de les línies d’activitat endegades pel Grup Tamayo requereix la millora dels
processos de valorització de la planta, amb el suport de diferents tecnologies en l’àmbit del reciclatge i la
valorització dels residus. Els requisits actuals de caire mediambiental i de seguretat industrial amb que
s’han de desenvolupar aquestes activitats, impliquen una necessària adequació dels paràmetres
d’aprofitament del sector urbanitzable industrial B8.
La proposta de Modificació de PGO planteja els requisits necessaris per la nova implantació de las
activitats i permetre l’ordenació d’aquestes activitats dins de la parcel·la amb criteris d’eficiència i de
seguretat industrial:
Millora de les condicions de treball i de seguretat del treballador.
Disminució de les molèsties a l’entorn; pols, sorolls, etc. El nou model de gestió contemplarà la
trituració de la runa sota coberta, es reduiran els apilaments de materials i es reduirà el nombre
de cotxes en superfície.
Control de l’ impacte visual de l’activitat.
Adequació a les mesures de sostenibilitat.
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-

Introducció de noves mesures de sostenibilitat en las noves edificacions.

Els objectius de la modificació del PGO en el sector B8. Sector sud per poder assolir el correcte
desenvolupament de les activitats són:
La definició d’un aprofitament urbanístic i noves condicions d’implantació de les activitats,
existents i de nova implantació, que permetin desenvolupar les activitats amb òptimes condicions
de seguretat i producció.
Ajustar i adaptar els usos als requeriments necessaris per portar a terme les activitats industrials
d’acord amb les previsions de la legislació ambiental vigent (Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental).
Fer compatible l’ordenació de les instal·lacions de gestió dels residus amb la integració
paisatgística amb el seu entorn natural, utilitzant criteris d’ecoeficiència.
La disminució de molèsties a l’entorn: pols, sorolls, etc. i de l ’impacte visual.
Refondre la nova zonificació urbanística, zona clau A13, a les NNUU del PGO de la Garriga.

1.2

Interès públic de les activitats que es realitzen en l’àmbit del sector B8

A/ Tractament i valorització dels residus
Els diversos programes i legislació del sector de residus desenvolupades en els darrers anys, tant a nivell
comunitari, estatal o autonòmic, han estat encaminades a promoure el correcte tractament i valorització
dels residus, i de l’aprofitament de les fonts d’energies renovables per producció d’energia, com la
biomassa forestal. Inicialment la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada per la llei
15/2003, de 13 de juny) i actualment el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora dels residus, defineixen la voluntat de la pròpia administració pública de
fomentar activitats de valorització de residus i estableixen d’interès públic implícit de les instal·lacions en
que es duen a terme aquestes activitats.
També la producció d’energia a través de fonts renovables, com ara les plantes de cogeneració a partir de
biomassa forestal, es troben dins de les actuacions especifiques en sòl no urbanitzable d’interès públic
definides en l’article 47.4 pel Decret llei 1/2005, de 26 de juliol, Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Per la seva banda, L’Agencia de Residus de Catalunya ha elaborat el Pla territorial d’infraestructures de
gestió de residus municipals (PTSIRM 2005-2012) i diversos programes encaminats a gestió de residus
específics: municipals (PROGREMIC 2007-2012), industrials (PROGRIC 2007-2012) i de la construcció
(PROGROC 2006-2012). Aquest plans o programes es detallen seguidament:
•

El Pla territorial d’infraestructures de gestió de residus municipals 2005-2012 (PTSIRM 2005-2012) té
com a finalitat assolir l’autosuficiència de la gestió en cada territori, d’acord amb les necessitats,
dèficits existents i els recursos disponibles. El PRSIRM ha de permetre el desenvolupament i
implantació efectiva i sostenible del model català de gestió de residus municipals, basat en la
prevenció de la generació de residus i la recuperació màxima de materials, establint criteris de
sostenibilitat ambiental, social i econòmica en la seva gestió.
El PTSIRM determina els equipaments de gestió de residus municipals que han de donar servei als
diferents àmbits territorial definits per garantir el compliment dels objectius de reciclatge i valorització
que estableix el Programa de gestió de gestió de residus municipals 2007-20012 (PROGREMIC 20072012). El Pla contempla 109 actuacions i també determina las dades tècniques i de capacitat de
cadascuna de les instal·lacions previstes, amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats de la població i
de les activitats del territori en qüestió.
Els tipus
-

d’equipaments que contempla són:
Plantes de transvasament o de transferència
Plantes de compostatge
Plantes de metanització
Plantes de triatge
Plantes d’incineració i altres tractaments tèrmics
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-

Plantes de tractaments específics
Disposició d’abocadors controlats

Les infraestructures de triatge, valorització i transferència de residus del Grup Tamayo, compleixen en
l’àmbit del PTSIRM un paper estratègic si tenim en compte la proximitat a centres importants de
producció de residus i les bones comunicacions existents actualment, elements bàsics per a una
gestió eficient i sostenible en termes energètics, i sense cap mena de dubte, econòmics.
Les empreses del Grup Tamayo es troben a menys d’una hora de distància de ciutats i entorns
industrials i centres urbans tan importants com Granollers, Mataró, Sabadell, Terrassa, Mollet, Sant
Cugat, Cerdanyola, Rubí, etc. En definitiva, estan situades estratègicament i ben connectades amb l’
Àrea metropolitana de Barcelona i la seva corona. La disponibilitat de més de 1000 contenidors de
residus, de camions per a qualsevol tipus de transport de residus i d’una àmplia capacitat de
tractament dels residus gestionats a planta, especialment els voluminosos de fusta i altres, fa que
aquest sector industrial al municipi de La Garriga sigui un punt de referència pels productors públics i
privats de residus.
•

El Programa de gestió de residus municipals 2007-20012 (PROGREMIC 2007-2012) estableix les línies
estratègiques que permeten assolir els objectius que determina la normativa i el propi programa. Les
estratègies per avançar en una gestió de residus sostenibles sorgeixen de la confluència de dos
criteris: d’una banda els marcats per la normativa europea; de l’altre, es basa en els següents
elements: la persona (o ciutadania), la gestió (organització i logística), i infraestructura.
A grans trets els objectius quantitatius del programa són:
Prevenció en origen: manteniment de l’estabilització en la generació per càpita de residus,
en la primera fase, i la tendència a la reducció per aconseguir un 10% de reducció el 2012
respecte el 2006, en la segona.
Valorització del material: la valorització de la matèria orgànica, el vidre, paper i cartró,
envasos lleugers, etc, ha de suposar la valorització del 48% de la matèria.
Reducció del rebuig a disposició final: disminució progressiva de residus sense tractar a
incineració o dipòsit controlat fins arribar el 100% de tractament l’any 2012.
Les activitats del Grup Tamayo ja des dels seus orígens han estat caracteritzades per la valorització
dels residus. En aquest sentit, és àmpliament reconeguda la implicació que el Grup ha tingut en la
configuració i posterior posta en marxa del PGCRMVO, (Pla de gestió comarcal de residus municipals a
la comarca del Vallès Oriental). Actualment el Grup Tamayo dóna resposta a la gestió de fustes,
voluminosos i residus verds del conjunt de la comarca i altres municipis de l’entorn metropolità. Des
de bon començament va participar de forma activa en la posada en marxa del conjunt de les
deixalleries comarcals i d’una manera particular en la recollida porta a porta de fraccions dels residus
com són el paper i cartró, servei que es porta realitzant des dels seus inicis al propi municipi de La
Garriga.

•

El Programa de gestió de residus industrials 2007-20012 (PROGRIC 2007-2012) estableix les línies
d’actuació per garantir que la gestió de residus industrials a Catalunya es duu a terme de manera
eficient, eficaç i sostenible, i preveu tres eixos d’actuació: minimització, valorització (reutilització,
reciclatge i recuperació) i optimització dels sistemes de deposició final.
El model de gestió de residus industrials es basa en cinc eines principals: els registres, el Catàleg de
residus de Catalunya (CRC), la Declaració anual de residus industrials (DARI), els procediments de
gestió de residus, i el control de la gestió.
El PROGRIC preveu actuacions concretes per millorar el model de gestió dels residus industrials:
facilitar la gestió de la declaració anuals de residus industrials (DARI), La revisió del Decret que
regula els procediments de gestió de residus, disgregar les declaracions de productors i industrials de
les de residus, fomentar i augmentar l’ús d’eines telemàtiques en els diferents processos de
tractament d’informació i millorar el controls i gestió de residus.
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Els objectius quantitatius del programa són:
CONCEPTE
Minimització

INDUSTRIA GESTORS
9%

EDAR

TOTAL

Valorització

Valorització material
Valorització energetica
TOTAL

75%
7%
91%

54%
10%
64%

71%
18%
89%

72%
8%
80%

Disposició de rebuig

Diposit controlat
Fisicoquímic
Incineració
TOTAL

12%
4%
1%
17%

21%
5%
7%
33%

11%

13%
4%
2%
19%

11%

La gestió dels vehicles fora d’ús efectuada per Autodesguaces Tamayo SL en l’àmbit de la gestió dels
residus industrials ha comportat la generació d’un ampli mercat de valorització de peces que ha
fidelitzat una cartera de més de 30.000 clients particulars i tallers d’ arreu de l’Estat espanyol. No
podem oblidar la importància d’aquests centres de desballestament que permeten donar resposta a la
gestió controlada d’un residu especial com són els vehicles fora d’ús. Moltes substàncies
contaminants, fa molt poc temps es dispersaven en el medi a través de pràctiques d’abandonament
dels vehicles en espais públics, especialment espais naturals. Avui, gràcies als centres de tractament
de VFU, això ja forma part del passat.
La valorització de la fusta, activitat tradicional del Grup Tamayo degut a la importància de la indústria
del moble al nostre poble, ha portat al GRUP a desenvolupar tècniques de valorització molt importants
i interessants. Actualment es gestionen 5.000 tones de fusta d’alta qualitat que, un cop convertida en
serradura, és granulada obtenint pèl·lets de fusta (que és un biocombustible sòlid). Cal remarcar que
2 kg de pèl·lets equivalen a 1 litre de gasoil, i el seu cost econòmic és entre un 40 i un 50% inferior.
El creixement d’aquest sector es preveu exponencial en els propers anys degut a la seva gran
competitivitat front dels combustibles fòssils.
•

El Programa de gestió de residus de la construcció 2007-20012 (PROGROC 2007-2012) fa l’estimació
de creixement de la generació de residus de la construcció i demolició de 10,80 milions de Tn l’any
2007 a 12,00 milions de Tn l’any 2012. Aquest Pla es planteja un seguit d’objectius quantitatius
relatius a la gestió dels fluxos de residus de la construcció i demolició durant el període 2007-2012:
Recollida i gestió controlada de residus de la construcció i demolició
100%
Reducció de la generació de residus de la construcció i demolició
10%
Reciclatge de residus de la construcció i demolició
50%
Valorització dels residus d’envasos de materials de la construcció
70%
Recollida selectiva i correcta gestió de residus perillosos
100%
Una de les activitats tradicionals del GRUP TAMAYO ha estat oferir un servei de contenidors final
d’obra a les empreses del sector de la construcció al municipi de La Garriga i a la resta de municipis
de la comarca. També moltes empreses de transport de residus de la construcció utilitzen les
instal·lacions del GRUP en matèria de triatge i valorització d’inerts procedents de les runes i
enderrocs. El GRUP TAMAYO va adaptar les seves instal·lacions en els moments de màxima activitat
constructiva al municipi i la comarca per tal de donar resposta al flux de residus del sector de la
construcció. El procediment de reciclatge emprat permet disposar de nous àrids reciclats útils com a
bases i subbases en futures obres i manteniment de camins.
Una vegada més la combinació de models de triatge i reciclatge de materials residuals permet obtenir
molt bons resultats en la valorització de tots els elements que configuren els residus de la
construcció: fustes, plàstics, cartrons, vidres i inerts. Tots ells disposen d’un camí de valorització a les
instal·lacions del GRUP. És per això que el PROGROC contempla les instal·lacions del Grup Tamayo
com una de les dues plantes de reciclatge de RdC que aquest programa contempla per a tota la
comarca.

•

La Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015. Entre els quatre
punts estructurants del Pla hi ha el pla d’energies renovables. El Pla d’energies renovables fixa uns
objectius molt ambiciosos, ja que pretén multiplicar pel quatre el consum d’energies renovables,
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passant dels 829,7 KTEP d’origen renovable del 2003 als 2.949 KTEP de l’any 2015, cosa que
representa l’11% del consum d’energia primària. El Pla de l’energia contempla que el conjunt de
centrals de biomassa i biogàs aportaran uns 512,1 KTEP al balanç energètic l’any 2015 i representarà
el 18,3% del total de les energies renovables.
Seguint els objectius recollits al Pla de l’Energia a Catalunya aprovat per unanimitat al Parlament de
Catalunya, des de l’any 2005 el GRUP TAMAYO (a través de l’empresa REBROT I PAISATGE SL),
impulsa un dels projectes més ambiciosos plantejats fins avui en la valorització de la BFR (Biomassa
Forestal Residual) al conjunt del País: la promoció d’una central de cogeneració amb biomassa
forestal. La dimensió de la Planta respon a la necessitat de gestionar d’una forma eficient un dels
problemes ambientals de més magnitud al cor de la reserva de la Biosfera, el massís del Montseny:
els incendis forestals. A més, aquest aprofitament energètic de la biomassa permetrà retornar als
nostres boscos la rendibilitat necessària per a la seva gestió ordenada i sostenible.
La central aportarà 5,9 Mwe i la calor suficient per tal d’assecar la fusta d’origen forestal, de qualitat
suficient però amb un alt contingut amb aigua (45-55%) fins a un 6% màxim, que és la humitat que
els pèl·lets com a biocombustible, segons normativa europea, han de contenir com a màxim.
Tanmateix, és possible aprofitar 6’9 MW tèrmics per a una xarxa de calor que facilités una font de
calor barata i assequible per a diferents usos, des de la climatització de les instal·lacions públiques de
la Garriga fins a usos domèstics, industrials i comercials.
La planta de cogeneració amb biomassa forestal suposarà a més per al municipi de la Garriga:
-

-

-

-

•

Una solució econòmica, social i ambiental per a la gestió dels excedents de fusta de podes,
neteges forestals, explotacions silvícoles, en tasques de prevenció d’incendis forestals, i en la
lluita contra el canvi climàtic.
La retirada de l’excedent de biomassa als boscos, disminuirà el risc d’incendis forestals i millorarà
la qualitat dels aqüífers. També cal tenir en compte l’aplicació de la Llei 5/2003 de prevenció
d’incendis forestals (només 1 de cada 4 urbanitzacions a la nostra comarca disposa de
mecanismes de prevenció d’incendis forestals).
Un estímul per a desenvolupar plans de gestió sostenible amb aprofitament energètic de la
biomassa.
Un estalvi de 23.000 tones de CO2 a l’atmosfera, el rejoveniment del bosc (que repercutirà en
una millor captació de CO2) i la preservació del patrimoni natural i del paisatge.
L’ impuls de la biotecnologia al voltant de la planta, aprofitant el CO2 per a l’obtenció de
biodièsels de segona generació i nous materials per a la indústria farmacèutica, cosmètica i
alimentària; disminuint la dependència del petroli com a font de productes orgànics.
La creació de sinergies amb altres empreses locals, especialment les del sector del moble.
La creació de nous llocs de treball de qualitat en el sector energètic, forestal i de tractament i
preparat logístic de la biomassa.

Per últim, al mes d’octubre de 2009, s’ha signat el Pacte Nacional per a les Infraestructures, que
suposa el full de ruta que enumera, de manera consensuada, les actuacions prioritàries a Catalunya
en els àmbits de la mobilitat, l’aigua, els residus, l’energia, les telecomunicacions i el sòl per activitats
productives fins a l’any 2020. Aquest Pacte promou al màxim l’aprofitament dels residus, considerantlos un recurs; i prioritza les actuacions que incrementin el pes de les fonts d’energia renovables i que
diversifiquen les fonts de producció energètica. Ambdós objectius entronquen clarament amb les
propostes impulsades pel Grup Tamayo.

Veiem doncs que les activitats del Grup Tamayo s’emmarquen dins dels diversos programes de reciclatge
i gestió de residus impulsats pel Govern de Catalunya i acullen en l’actualitat un centenar de treballadors i
treballadores. Les seves activitats estan emmarcades en l’àmbit del reciclatge tant de residus industrials,
domèstics, de la construcció i de la gestió de vehicles fora d’ús. Aquestes activitats són estratègiques al
propi municipi, especialment al sector de la indústria del moble i a la comarca en l’àmbit del reciclatge
especialitzat de les fustes i biomasses, i en el sector de l’automoció.
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Reciclatges Tamayo, amb el número de gestor de residus E.83.94, ha gestionat l’any 2007:

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000
RUNA

40.000.000

PLÀSTIC
CABLES

30.000.000

VIDRE
FERRO
CARTRO

20.000.000

ALUMINI
PODA

10.000.000

FUSTA

0

TOTAL Kg/any
37.966.100

RUNA

197.680

PLÀSTIC

7.250

CABLES

167.140

VIDRE
FERRO

1.802.140

CARTRO

1.294.340

ALUMINI

41.080

PODA

6.624.300

FUSTA

31.499.660

En el cas del centre de desballestament de vehicles fora d’ús, amb el número de gestor de residus
E.448.97, que té autorització per gestionar 2.400 vehicles, les dades de l’any 2007 són:
B A TERIES

160,00

OLI USA T

140,00
120,00

RESIDUS GRA LS. NO
RECUP ER.
LÍQUID DE FRE

100,00

VIDRE

80,00

P NEUM À TICS

60,00

CA TA LITZA DORS

40,00

A LTRES DISSOLVENTS

20,00

A NTICONGELA NT
P LÀ STIC

0,00
TOTAL GESTIONASES 500,85 Tn

P LÀ STIC (P A RA COP S)

B/ Estratègies de futur
El Grup Tamayo té com a línies estratègiques de futur la valorització dels residus de la construcció, el
reciclatge de la fusta, la producció de pèl·lets, la inversió en un centre de l’automòbil on la valorització de
les peces i parts dels vehicles continuï essent l’element diferencial de Can Tamayo, i la producció d’energia
elèctrica amb una planta de cogeneració amb biomassa forestal.
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El desenvolupament de les línies endegades actualment al GRUP TAMAYO requereix una millora dels
processos de valorització en planta. Avui la majoria de les activitats centrals de la valorització es duen a
terme a cel obert, pel que la millora del processos ha de basar-se en el tancament de les instal·lacions de
reciclatge i de trituració. Aquest fet, lligat a la disponibilitat d’energia tèrmica residual procedent de la
planta de cogeneració, permetria de manera singular plantejar-se capacitats de tractament molt superiors
en la majoria dels processos de valorització que avui es duen a terme.
El Centre de l’automòbil es planteja anar mes enllà del desballestament aplicant noves tecnologies en la
descontaminació dels vehicles fora d’ús i la millora de les instal·lacions. La mitjana de peces valoritzades
dels vehicles actualment recepcionats és del 80% Amb un correcte anàlisi dels vehicle es procedeix al seu
desmuntatge, classificació i estucatge.
Les instal·lacions equipades amb la tecnologia més avançada en descontaminació, anàlisi de peces,
classificació i estucatge aniran associades a dos grans magatzems de recanvi usat i nou, on
microempreses especialitzades donaran servei a sistemes turbo, radiadors, components elèctrics, etc.
El Grup Tamayo és distribuïdor de biocombustible sòlid-venda de calor a partir de la producció de pèl·lets.
L’actual capacitat de producció de pèl·lets a l’Estat espanyol es troba en 250.000 tones/any. Les
expectatives són que pels propers cinc anys la demanda arribi a ser per sobre del 1.000.000 tones/any. A
la Garriga, a les instal·lacions del GRUP, actualment tenim una producció de 5.000 tones/any i la nostre
capacitat actual seria de 25.000 tones si disposéssim de suficient calor per a l’assecatge de fustes verdes.
Els diferents programes de promoció de l’ús del pèl·let com a substitut dels combustibles fòssils, estant
obrint les portes al mercat energètic d’un producte directament relacionat amb la gestió forestal sostenible
i a l’ús energètic de la biomassa forestal. Programes com BIOMCASA, el proper sistema de qualificació
d’edificis eficients, o ajuts directes a la compra de calderes per a l’ús de biocombustibles, juntament amb
la prohibició de l’ús domèstic del carbó mineral a partir del 2010, fan preveure una ràpida demanda
d’aquest producte, el pèl·let de fusta.
La voluntat de les empreses productores de pèl·let a l’Estat espanyol, agrupades al voltant de l’Associació
APROPELLETS de mantenir una política de preus estable i no especulativa, davant les oscil·lacions del
barril de petroli, ajuden també a mantenir un nivell creixent de confiança per part dels consumidors
d’aquest biocombustible. Actualment el preu es manté un 40% més barat si prenem el gasoil com a
referència.
La Producció de serradures industrials. El Grup Tamayo és distribuïdora serradures industrials,
biocombustible sòlid per a la co-combustió que es genera amb la mateixa tecnologia d’elaboració de
pèl·lets. S’elabora a partir de residus de la fusta que contenen substàncies addicionals, melanines,
vernissos, etc.
La viabilitat econòmica d’aquestes serradures es troba en que
la planta de reciclatge actua com gestor de residus i els seus
productors, indústria del moble, fustes provinents de la
construcció, voluminosos i trastos vells de les diferents
recollides selectives municipals o del servei de deixalleries
comarcals, són materials que tenen un cost pel seu productor.
La possibilitat de disposar de sistemes de trituració, cribatge i
separació de metalls permet tractar i disposar de 30.000
tones anuals de biomassa que és aprofitada per sectors
industrials externs en processos tèrmics de co-combustió.
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La planta de valorització de residus de la construcció és, segons el PROGROC (Programa de gestió de
residus de la construcció), una de les dues plantes existents a la comarca del Vallès Oriental. Aquesta
activitat desenvolupada pel Grup Tamayo ha representat l’any 2007 la quantitat gens menyspreable de
38.000 tones; és a dir, més del 45% dels residus gestionats i valoritzats en les instal·lacions del Grup.
Els materials que contenen els residus de la construcció són gestionats com a residus i valoritzats en el cas
de la fusta, metalls i inerts. Amb la construcció de la planta de triatge es millorarà significativament la
qualitat dels materials i dels àrids reciclats finals, facilitant la seva introducció en el mercat de la
construcció i en la utilització de la millora del ferm de les pistes forestals (quina eficàcia ha estat
àmpliament provada i demostrada), estalviant gran quantitat d’àrids procedents de les canteres de la
nostra comarca amb el conseqüent estalvi d’energia.
La producció d’energia elèctrica. El combustible utilitzat a aquesta planta serà fusta provinent de la neteja
de boscos i podes urbanes, després d’haver passat per un procés de trituració previ. Les dades tècniques
més rellevants del projecte són:
- Combustible utilitzat per any: 60.000 tn/any
- PCI combustible: 12.560 kJ/kg
- Temps de funcionament: 24 h/dia, 8.000 h/any
- Potència tèrmica de la planta: 4,5 Tn/h x 12.560 kJ/kg = 26,1 MW
- Característiques del vapor: 45 bar, 420ºC
- Vapor generat: 8’714 kg/s, 31’36 tn/h
- Potència tèrmica per la xarxa de calor: 6.900 kW
- Tensió de generació: 6 kV
- Tensió d’exportació/importació: 25 kV
- Tipus de procés: Cicle de Rankine amb regeneració i condensació per aire
- Generador connectat en paral·lel amb la Companyia elèctrica
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, bàsicament el procés de l’activitat consistirà en recepcionar el
combustible, triturar-lo i emmagatzemar-lo per posteriorment combustionar-lo dintre un forn caldera en el
que es generarà vapor que serà expansionat en una turbina generant energia elèctrica. Part del vapor
serà extret i condensat en uns bescanviadors-condensadors que subministraran calor a una xarxa de
distribució d’aigua calenta.
La producció de calor-fred i xarxa de distribució de calor. Aquesta proposta contempla també una possible
xarxa de distribució de calor que ha de subministrar calor a diverses zones del municipi. La font de calor
per aquesta xarxa serà el vapor extret en una extracció intermitja de la turbina a 5’9 bars de pressió i a
232º C. En cas de parada de la planta principal per manteniment o avaria, aquest vapor provindria d’una
caldera de gas natural o de pèl·lets que generaria vapor en les mateixes condicions abans esmentades.
L’intercanvi tèrmic es realitzarà en tres bescanviadors/condensadors de potència unitària 2300 kW. Es
disposarà també d’un sistema d’expansió per a evitar els efectes negatius de l’augment de volum de
l’aigua al augmentar de temperatura, així com d’un sistema de bombeig que impulsarà l’aigua per tota la
xarxa i fins els consumidors finals.
Per transportar l’aigua calenta s’utilitza una canonada especial per aquest ús. Aquesta canonada és d’acer
amb un aïllament tèrmic i una protecció exterior de material plàstic, construcció que garanteix unes
pèrdues de calor baixes. L’aïllament tèrmic està enganxat sòlidament al tub d’acer i a la protecció plàstica
exterior i la part interior del tub que ha de transportar l’aigua és d’acer al carboni soldat en espiral o
longitudinalment. Aquesta canonada pot treballar a una pressió màxima de 2,5 MPa (25 bar) i a una
temperatura màxima de 140 ºC.
Sobre la canonada hi ha una capa d’aïllament tèrmic d’escuma de poliuretà, que pot treballar de manera
contínua a 140 ºC durant 30 anys, i pot arribar a una temperatura màxima de 150ºC. Aquest aïllant tèrmic
està adherit a l’acer. Per protegir l’aïllant hi ha una carcassa exterior de polietilè d’alta densitat de color
negre, també adherit a l’aïllant. Aquests tubs tenen un sistema de detecció de les fuites, que es poden
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produir a les soldadures, ja sigui per defectes de l’operació o per corrosió posterior. El principi bàsic del
sistema és la mesura de la resistència elèctrica entre dos fils conductors que van a dintre de l’aïllant
tèrmic. D’aquesta manera, i fixant una velocitat màxima de l’aigua de 2 m/s, la xarxa podria vehicular fins
a 8800 kW de potència amb un salt tèrmic de 20º.

Planta de cogeneració amb biomassa a Ingolstadt, Alemania

El Centre de I+D+R de la biomassa. Una activitat econòmica com la que s’implantarà no pot deixar de
banda la investigació, el desenvolupament de projectes i la recerca. És una oportunitat per tal que la
Universitat i l’empresa privada trobin ponts de col·laboració en la innovació tecnològica; no només en la
millora de la tecnologia d’aprofitament energètic, sinó també en la concreció de nous materials a partir de
la biomassa, la biotecnologia i la química verda a partir de la disponibilitat de fluxos de materials com els
descrits. Per últim, la possibilitat de disposar d’energia tèrmica en condicions òptimes, poden millorar a
curt termini l’eficiència dels processos actuals.
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2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

2.1 Planejament urbanístic vigent
El Pla General d’ordenació del municipi de La Garriga, aprovat definitivament el 19 de setembre del 2001,
va delimitar un àmbit de sòl urbanitzable industrial pel sòl en que es desenvolupava l’activitat de reciclatge
de Can Tamayo.

SECTOR DE SÒL URBANITZABLE:

NÚM. B-8

Localització:

Plànol 1/2000: FULLS H-J

SECTOR SUD

Classificació del sòl: sòl urbanitzable
QUALIFICACIÓ

SUPERFÍCIE

URBANÍSTICA

m²

SUP. DE CESSIÓ

%

m²

SUP. A URBANITZAR

%

m²

MÀX.
INDUSTRIAL

%

ZONES

38.854

68

Zona A 10.1

38.854

68

SISTEMES

18.284

32

15.427

27

15.427

27

15.427

27

Xarxa viària i aparc.

2.857

5

2.857

5

2.857

5

TOTAL

57.138

100

18.284

32

18.284

32

Parcs i jardins urbans

m2 SOSTRE

1.326

Equipaments

ÍNDEX D’EDIFICABILITAT NETA:

0,03

m² sostre/m²sòl

ÍNDEX D'EDIFICABILITAT BRUTA:

0,023

m² sostre/m²sòl

1.326

1. Objectius:
Acotar la zona industrial destinada al reciclatge de residus sòlids situada entre la carretera i el riu Congost.
2. Condicions d'ordenació i d'ús:
L’ordenació es realitzarà segons les directrius indicatives grafiades en el plànol adjunt i es desenvoluparà
amb les següents condicions:
-

Parcel·la única

-

Ocupació màxima 3% de la parcel·la

-

ARM: 8 m

-

Edificabilitat neta: 0,03 m2/m2

-

Ús industrial fins 3ªC i magatzem.

El Pla Parcial haurà de respectar la vialitat assenyalada com estructura general en els plànols 2A i 2B.
El Pla Parcial tindrà en compte la protecció hidrològica i de ribera del marge esquerre del riu Congost.
3. Sistema d'actuació:
Compensació.
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2.2 Justificació del tràmit de la modificació de planejament
La legislació urbanística d’aplicació en la present modificació de PGO és la següent:
-

-

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística (en endavant LU)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant
RLU).
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl (en
endavant LS/2008).
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Pla Territorial Metropolita de Barcelona, aprovat definitivament el 12.05.2010
Pla General d’Ordenació de la Garriga, aprovat definitivament el 19.09.2001

La present tramitació, pel seu contingut i abast de la regulació que proposa, no altera l’estructura general i
orgànica definida en el Pla general d’ordenació de La Garriga ajustant-se al contingut de les
determinacions establertes en l’article 6 de Pla general d’ordenació de La Garriga sobre modificacions del
PGO:
“Art. 6. Modificació del Pla general
1. L’alteració del contingut del Pla es farà a través de la seva revisió o amb la modificació d’algun dels
elements que el constitueixen seguint el mateix procediment establert per a la seva formulació.
2. Si la modificació altera la disposició o dimensions reservades per al sistema d’espais lliures de parcs
públics i zones verdes o de les zones esportives i d’esbarjo, aquesta es tramitarà d’acord amb el
procediment establert a l’article 76 del TR i l’article 162 del RP.”
Tal i com preveu l’article 94 del LU i els articles 117 i 118 del RLU es permeten modificacions de les figures
del planejament urbanístic tot seguint les mateixes disposicions que en regeixen la formació, en aquest
cas del planejament general.
El contingut del present document de Modificació de PGO al Sector B-8. Sector Sud, ha de donar
compliment a l’article 117 i 118 del RLU, pel que s’incorporen els següents documents:
II.
Informe sostenibilitat ambiental
III.
Estudi d’inundabilitat

2.3 Justificació de la Disposició transitòria quarta de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives.
Justificació punt 1: donat que el conveni urbanístic que acompanya la modificació de PGO va ser aprovat
pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga el 16 de desembre del 2009, data anterior a l’entrada en vigor de la
Llei 26/2009, no es d’aplicació.
Justificació punt 2: la present modificació de PGO no incorre en cap dels supòsits definits en l’article 94.8
de la LU:
a/ , d/segon-tercer-quart-cinquè: La Modificació de PGO al sector B8. Sector Sud no es troba en
el supòsit definit en aquests apartats.
b/: La Modificació de PGO al sector B8. Sector Sud és coherent amb la proposta feta per PGO de
la Garriga en el sentit de mantenir i regularitzar las activitats existents, en continuïtat amb el sols
industrials veïns, i donar continuïtat al parc de ribera del Congost, pel que s’adequa als criteris de
desenvolupament urbanístic sostenible.
c/: La Modificació de PGO al sector B8. Sector Sud s’adequa a les determinacions del Pla
Territorial Metropolità de Barcelona en tant que aquest sòl ja té la qualificació de sòl urbanitzable
delimitat, i no afecta als sistemes d’espais oberts definit per aquest Pla.
d/primer: La Modificació de PGO al sector B8. Sector Sud no té per objecte alterar la zonificació o
l’ús urbanístic dels espais lliures o equipaments esportius.
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-

d/segon: La Modificació de PGO al sector B8. Sector Sud no redueix la superfície dels sòls
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en compliment
dels estàndards mínims legals, tal hi com es justifica en l’apartat 2.5 de la Memòria.

Justificació punt 3: donat que el present document de modificació de PGO va ser aprovar inicialment pel
Ple de l’Ajuntament de la Garriga el 16 de desembre del 2009, data anterior a l’entrada en vigor de la Llei
26/2009, els articles 45.1a,94.1c, 94.6-7-8, D Add setzena.4, no son d’aplicació en aquesta modificació de
PGO.

2.4 Estat actual, parcel·lari i serveis existents
El sector B8. Sector sud es troba situat al sud del casc urbà de la Garriga i confrontant amb el terme
municipal de les Franqueses. El seu accés es produeix pel la N-152a a partir de la rotonda situada a l’accés
sud del sector industrial de Can Terrers.
•
Parcel·lari
La finca de 75.381,67 m2 queda dividida per la Ctra. N-152 de manera que 72.985,47 m2 es troba situada
al marge esquerre i 2.396,20 m2 al marge dret. D’aquests 72.985,47 m2, 57.138 m2 estan classificats
com a sòl urbanitzable i els restants 15.847,47 m2 estan classificats com a sòl no urbanitzable.

•
-

-

-

Serveis existents:
Subministrament d’aigua: en l’actualitat l’aigua consumida prové de la compra d’aigua en cubes que
s’emmagatzema en el dipòsit de 40 m3 existent a la zona nord de la parcel·la i es distribueix a partir
d’un grup de pressió.
Recollida d’aigua pluvials: Les aigües pluvials del diversos àmbits de la part nord de la parcel·la es
recullen per reixes-embornals i l’aigua es conduïda al torrent.
Es disposa d’un punt de recollida d’aigües pluvials en el punt més baix de la zona sud de la parcel·la
on s’emmagatzema en un dipòsit de 30 m3. Aquestes aigües s’utilitzen en els processos de
polvorització en diverses activitats de tractament de residus
Depuració aigües residuals: el sector disposa de dues depuradores per aigües residual que un cop
reciclada l’aigua es utilitzada per els treballs de vehicles fora d’ús.
Mitja i baixa tensió: en l’actualitat l’àmbit té un subministrament de mitja tensió, en aeri, fins l’ET
situat a tocar del camí de la Font de Can Mau, a partir del qual es subministra amb baixa tensió,
també en aeri, als diferents punts de l’activitat actual.
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3. DETERMINACIONS NORMATIVES DE LA MODIFICACIÓ DE PGO

3.1 Proposta de Modificació del sector B8. Sector sud
La proposta de modificació del PGO en el sector B-8. Sector sud manté la coherència del model
d’ordenació establert pel planejament general i, partint de l’avaluació de les condicions necessàries per la
nova implantació de les activitats que es desenvolupen en el sector, proposa uns nous paràmetres de la
implantació industrial que permetin que aquesta es desenvolupi en la seva major part en edificacions i que
únicament es mantinguin a cel obert un determinat numero de vehicles fora d’ús i determinades
operacions d’acopilament de material.
De l’anàlisi comparatiu entre les condicions en que ara es desenvolupen les activitats i les necessitats que
mínimes per desenvolupar la nova implantació, en resulten les següents dades:
Sostre actual
m2 (1)

O
A
B+C
D
E

188,00
2.978,35
1.142,15
705,60
5.014,10

Ocupació actual
m2 (2)

PROPOSTA
m2 (3)

94,35
18.521,89
4.434,72
1.206,99
24.257,95

750,00
8.050,00
2.300,00
1.200,00
1.500,00
13.800,00

1 Activitat actual que es desenvolupa sota sostre
2 Ocupació actual de l'activitat (per la zona A s'inclou la superfice a cel obert
3 Sostre que es proposta a la Mod de PGO

Esquema de la situació actual
de las activitats

Esquema de l’activitat
proposada
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La present proposta de modificació manté la proposta del PGO de creació d’un parc de ribera en
continuïtat amb els sectors confrontants i amb conexió amb la font de Can Mau, veient-se reforçat aquest
parc per la cessió del resta de finca (13.000 m2) situada en sòl no urbanitzable, que reforçarà la
recuperació paisatgística i ambiental del marge esquerra del Congost. Part de la finca que es cedeix es
troba dins de la Xarxa Natura 2000.

Vista del marge esquerra del Congost

Font de Can Mau

3.2 Proposta d’ordenació de les instal·lacions industrials
L’ordenació del complex industrial es desenvolupa separada en dues zones ja que la parcel·la industrial
està dividida pel Torrent de Can Grau. En l’àmbit nord de la parcel·la industrial, en contacte amb el vial
principal del sector, es situaran els d’accessos a l’activitat:
־
Est: dóna accés les oficines i a la línia de residus i cogeneració, a partir d’un vial intern distribueix cap
a l’oest per accedir a la zona de vehicles a cel obert i tallers (A1), i cap el sud, situant-se la resta
d’activitats.
־
Façana nord: gestió de vehicles fora d’ús, magatzems, zona comercial i serveis vinculats al vehicle.
Aquest complex industrial estarà constituït per:
O. Accés i oficines: superfície pels serveis i d’administració de l’activitat i control d’accés de camions.
L’edificació d’aquesta activitat no podrà sobrepassar els 13 m d’alçada dins de l’espai màxim definit en la
parcel·la (separacions als límits de 10m, a vial, i 5m a la resta).
A. Gestió de vehicles fora d’ús, magatzems, zona comercial i serveis vinculats al vehicle. L’activitat es
troba dividida en dues zones pel torrent de Can Grau: superfície de sòl industrial (A2) per la ubicació de
fins a 1000 vehicles a cel obert en que es situaran els tallers mecànic i de desengreix dels vehicles; i (A1)
les naus per emmagatzematge de les peces, zones comercials i serveis al cotxe. Aquestes dues zones
estaran comunicades en l’extrem oest de la parcel·la.
Les edificacions d’aquesta activitat no podran sobrepassar els 13 m d’alçada dins de l’espai màxim definit
en la parcel·la (separacions als límits de 10 m a vial, i 5 m a la resta).
B + C. Centre de recollida i transferència de residus, i planta de reciclatge de runa. El centre de
transferència de residus i de triatge en el reciclatge de runa es farà en espais tancats i amb zones de
càrrega i descàrrega a l’exterior.
Aquestes instal·lacions estaran constituïdes per edificacions de volum divers no sobrepassaran els 13 m.
D. Producció de pèl·lets: les instal·lacions per la producció de pèl·lets estaran formades per zona
d’apilament de material, la planta de pèl·lets, la planta d’assecatges i les sitges de serradures i pèl·lets.
Aquestes instal·lacions estaran constituïdes per edificacions de volum divers. La plata de pèl·lets no podrà
sobrepassar els 13 m d’alçada.
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E. Planta de cogeneració amb biomassa forestal: les instal·lacions de la planta de cogeneració estaran
formades per la zona d’apilament de material, sistema d’alimentació del combustible, forn caldera, filtres,
xemeneia, turbina i aerocondensadors.

Planta de cogeneració amb biomassa a Österreich, Alemania

Aquestes instal·lacions estaran constituïdes per volums diversos, i no podran sobrepassar els 18 m
d’alçada, amb excepció d’elements tècnics (xemeneia, grues i sitges) que podran arribar als 22 m.

3.3 Justificació de les alçades proposades per les edificacions
Les alçades de les instal·lacions industrials estan íntimament lligades a les alçades dels equips industrials i
necessitat d’emmagatzematge per desenvolupar cada una de les activitats.
La millora dels processos de valorització es fa amb la incorporació de diferents tecnologies en l’àmbit del
reciclatge i la valorització dels residus i comporten determinats requisits de volum i alçada que ens
determinen els volums finals de les edificacions.
Amb aquest sentit les alçades que es proposen es justifiquen en base a:
Edificacions destinades a magatzems i zona comercial de la gestió de vehicles fora d’ús: el procés
d’emmagatzematge de peces de vehicles comportarà la definició d’un magatzem en alçada, sigui
magatzem mecanitzats o intel·ligent, o amb transport per mitjà de ponts grues.
Aquestes edificacions es situaran de forma escalonada en front al vial entre les cotes +217 a +214 i
en la zona de vehicles a cel obert, a la cota +210
Edificacions destinades al reciclatge de residus: Hi ha determinada maquinària, en concret la
destinada a la trituració de runa, que necessita en el procés de destriatge, elevar-se a alçades entre
10 a 12m.
Aquesta edificació estarà situada a la cota +215.
Edificacions destinades a la producció de pèl·lets: la maquinària necessària té una alçada de 8 metres
i s’alimenten per una màquina tipus “pop” amb braços que s’eleven fins a 12m.
Aquestes edificacions es situaran entre la coata+208 a +214.
Edificacions destinades a la planta de cogeneració: les instal·lacions tècniques destinades al forn
caldera, turbina i aerocondensadors tenen alçades de 15 i 17 m pel que són necessàries dels volums
envoltants de 18m. Els elements tècnics com la xemeneia necessita una alçada mínima de 22m.
Aquestes edificacions es situaran entre la cota + 208 a +214.
La relació de las alçades proposades respecte las alçades amb els sectors industrials, amb els que forma
un continu urbà, son:
Sector industrial B7. Can Terrers, confrontant pel nord del sector B8, té 4 zones industrials tenint 3
d’elles una ARM de 13m i numero màxim de plantes de Pb+3p, i la zona terciària té una ARM de 18m
i numero de plantes Pb+4p per l’ús terciari i una ARM de 13m i numero màxim de plantes de Pb+3p
pels altres usos. L’ocupació de l’edificació de les diferents zones es del 70%, amb excepció de
l’edificació en filera que es del 85%.
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-

-

Las parcel·les que confronten amb el sector B8 formen part de la zona terciària pel que podran assolir
l’alçada de 18m i es troben situades topogràficament a aproximadament 2.5m per sobre del sector
B8.
Sector industrial Congost (zona A10.1 del PGO) es troba situat a l’est del sector B8, al cost dret del riu
Congost, i les NNUU defineix per aquest sector una ARM de 13m i numero màxim de plantes de
Pb+3p amb un 50% d’ocupació.
Sector industrial B6. Ampliació el Congost, situat amb continuïtat amb el sector Congost, defineix dues
zones industrials amb ARM de 13m i numero màxim de plantes de Pb+3p, i un 50% d’ocupació.

La proposta de la present modificació de PGO defineix alçades de les edificacions compatibles amb les
trames urbanes confrontats ja que es proposen alçades pròximes a les existents en altres sectors, ja que
els volums més alts (18m) es donaran en las cotes baixes de la parcel·la, afavorint la lectura homogènia
de las alçades. Per altre costat la més baixa densitat d’edificació proposada, el 30% enfront al 85%-70%50% dels sectors continus, també comportarà una millor integració a les trames urbanes i visuals des de
l’entorn.
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3.4 Integració paisatgística del sector B8 en l’entorn
La present modificació de PGO possibilita, a partir dels objectius definits d’adequació del sector a les
necessitats de las activitats, una nova ordenació i implantació de les activitats que suposarà un impacte
positiu significatiu en el seu entorn immediat. Hem de tenir present que l’actuació es dona en terrenys
situats en un paisatge tipus periurbà, molt artificialitzat per las activitats actuals, i englobats dins d’una
zona dominada per polígons industrials (el Congost i Can Terrers).
Aquest sector es troba situat amb continuïtat amb els sòls urbans confrontants a una cota més baixa, cota
+208/217, respecte la plaça de l’Església, cota+247, respecte la Sínia, cota +238, respecte Can Terrers,
cota +218,50, respecte la carretera N-152a amb les Franqueses, cota +224, i respecte el sector industrial
del Congost, cota +209. Això suposa una baixa visibilitat del sector des del nucli urbà i des de la carretera,
i un visibilitat moderada des del sector industrial del Congost.
La continuïtat de la trama urbana a la part sud del nucli de la Garriga, formada per sòl industrial, i la
situació deprimida del sector Sud, compensa la definició dels nous volums proposats. Així mateix la
percepció de les visuals finals de l’actuació en què la major part de las activitats es donaran sota cobert i
dins d’un àmbit industrial delimitat, conjuntament amb la renaturalització dels sòls d’espais lliures i de la
parcel·la que se cedeix (en sòl no urbanitzable), permetrà la millora paisatgística de la façana sud de la
Garriga.
Serà el planejament derivat el que definirà les mesures d’integració paisatgística en el disseny de les noves
instal·lacions per reduir l’efecte del projecte en l’entorn i facilitar-ne la seva integració, ja sigui per
harmonització i/o ocultació total o parcial de l’actuació. També definirà els criteris de tractament de
l’entorn, i fixarà les condicions topogràfiques i les tipologies de la vegetació, per tal de garantir la reducció
del impacte visual en l’entorn. La nova topografia del sector i el tractament dels espais lliures a l’entorn de
la parcel·la industrial faran, sense perdre la funcionalitat d’aquest espais lliures, de transició i
apantallament visual de las instal·lacions industrials.
Mesures d’integració paisatgística del sector B8:
•
Condicions topogràfiques
La topografia es tractarà per tal d’afavorir l’ordenació dels diferents volums a implantar, situant els volums
més alts a les cotes més baixes.
•
Condicions materials i cromatisme
Cal evitar superfícies brillants o blanques que produeixen reflexos, sobretot a les cobertes, i optar
per acabats amb menys del 80% de lluentor.
Evitar els acabats molt foscos que acumulen molt radiació solar i destaquen excessivament.
S’aporta un estudi cromàtic a l’Annex 4.
•
Tancat de la parcel·la
Es planteja un tancat unitari perimetral de l’activitat com instrument d’ocultació, tot definint material i
colors conjunts i adaptació a la proposta. En aquest sentit es proposa un tancat perimetral que permeti
minorar l’impacte creant una tanca de doble alçada interior, mentre des de l’exterior solament es percep la
meitat superior de la tanca.
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•

•

Volumetria
Caldrà una definició volumètrica clara i ordenada dels nous volums de forma que es percebi com
un conjunt coherent, evitant la construcció de volums dispersos i variats.
El tractament formal i compositiu dels volums de grans dimensions seran de qualitat i de formes
geomètriques simples per tal de minorar l’impacta paisatgístic.
Espais lliures
Es proposen actuacions d’apantallament d’arbrat que permetin minorar les visuals mes directes
sobre el sector.

3.5 Propostes xarxes de serveis
-

-

-

-

Xarxa d’aigua potable: el subministrament d’aigua potable provindrà de la xarxa municipal amb les
condicions definides per l’empresa concessionària, SOREA.
El Planejament derivat del sector aportarà les justificacions necessàries de les previsions de consum i
definirà les condicions per fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de l’aigua, i analitzarà la
possibilitat d’utilització d’aigües procedents de fonts alternatives a la potable per l’ús de zones de reg i
neteja viària.
Xarxa d’aigües pluvials i residuals: La xarxa de residuals i pluvials serà unitària, amb les condicions
definides pel Consorci per la Defensa del Besòs, amb independència dels tractaments específics de les
aigües residuals industrials o de procés.
El planejament derivat aportarà las justificacions necessàries en relació al sanejament i tramitarà
l’autorització de connexió al sistema públic de sanejament davant el Consorci per la Defensa del
Besòs.
El sector assumirà els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les
infraestructures del sistema de sanejament.
Xarxa de mitja i baixa tensió: l’activitat industrial del sector B8 serà productora d’energia elèctrica pel
que es preveu l’auto abastament d’energia elèctrica per consums propis, no obstant es redefinirà la
xarxa de mitja existent i es preveurà la distribució en baixa per l’equipament i per la previsió
necessària de l’activitat.
Xarxa de gas: es farà una xarxa de gas perllongant la xarxa actual situada al carrer Barcelona (Can
Terrers), segons la legislació sectorial i determinacions de la companyia subministradora.
Xarxa de telefonia: Es farà una xarxa de telefonia a partir dels enllaços a la xara soterrada actual que
discorre alineada a la N-152a i a la xarxa actual situada al carrer Barcelona (Can Terrers), amb les
determinacions de la companyia subministradora.

3.6 Compromisos del promotor
Independentment de les obligacions que corresponen a la propietat del sector, en relació a les càrregues
urbanístiques del sector derivades del desenvolupament urbanístic de l’àmbit d’acord amb l’ordenament
urbanístic vigent, GT Tamayo S.A. lliure i voluntàriament assumeix els compromisos següents :
A/

Cessió gratuïta de la superfície 15.847,47 m2. de sòl no urbanitzable, confrontant al sector.
GT TAMAYO SA es compromet a cedir a l’Ajuntament de la Garriga, el terrenys de la seva propietat
que actualment estan qualificats com a Sol No Urbanitzable, situats en el límit oest del sector, amb
una superfície aproximada de 15.847,47m2 i que consta grafiat en el plànol que s’adjunta com a
DOC.ANNEX.3.
Aquest espai, segons l’informe de la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de 25 de febrer de
2008, té un gran valor ecològic: corredor que podria garantir la connectivitat ecològica entre el Pla de
Llerona i els espais agrícoles de Corró D’Amunt i Cànoves i, de forma complementària, també del
corredor ecològic Penedès - La Selva i de la via verda Tagamanent – Cèllecs. A més, en gran part, es
troben dins l’espai de la Xarxa Natura 2000 Riu Congost (codi ES5110025), considerant-se un lloc
d’importància comunitària (LIC) en la tipologia d’espai d’aigües continentals.

B/

Càrregues urbanístiques externes:
Les càrregues externes que justifiquen l’interès públic de la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació, ordenades per ordre de prioritat són les següents:
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1.

2.

3.

4.

Recuperació paisatgística i ambiental dels espais lliures fora del sector, situats en la superfície de
13.000 m2. que GT Tamayo S.A. cedeix gratuïtament a l’Ajuntament a la qual fa referència
l’apartat 3.1.1 anterior, especialment en el marge esquerre del riu Congost i l’àmbit de la Font
d’en Mau, per potenciar el seu valor ecològic.
Construcció d’una passera del Torrent de Malhivern a la zona humida de la Font d’en Mau, per a
ciclistes i vianants. Aquesta passera seguirà el model de passeres instal·lades en l’itinerari ciclista
i de vianants ja instal·lades al voltant del Torrent de Malhivern, que travessa el polígon industrial
de Can Terres. Aquesta passera per a ciclistes i vianants permetrà connectar la zona humida al
voltant de la Font d’en Mau pel marge esquerre del riu Congost i el propi torrent de Malhivern
que ens porta al Bosc del mateix nom i per extensió a la zona agrícola i forestal de la part
ponentina del Montseny, i permetrà també donar sortida i continuïtat als recents itineraris del
marge dret del Congost anomenats, riberes del Congost. Configuren una anella verda al sud del
municipi d’especial interès paisatgístic i ecològic, compatibilitzant-se amb les activitats industrials
de Can Tamayo.
1a Fase del Pont que ha de connectar el sector B-8 “Sector Sud” amb el polígon Industrial del
Congost i sector B-6 “Ampliació del Polígon Industrial Congost, destinada a trànsit de vianants i
bicicletes. Aquesta serà una primera fase de l’actuació global del Pont sobre la llera del riu
Congost, que ha de facilitar el pas de tot tipus de vehicles entre el sector B-8 i el sector industrial
B-6. Aquesta infraestructura donarà continuïtat a la mobilitat del sector, permetent enllaçar amb
la vialitat que connecta amb els nous accessos de la C-17 i el propi sector, de la mateixa manera
que mantindrà la continuïtat visual i paisatgística de les riberes del Congost.
Adequació de l’espai polivalent a la zona d’equipaments de titularitat municipal ubicat al sector B7 “Can Terrers”.

“GT TAMAYO SA” es compromet a executar les següents actuacions com a càrregues urbanístiques
externes al sector B-8 de forma simultània a la urbanització del sector, però respectant l’ordre de prioritat
anterior, limitant el cost total màxim a un milió tres-cents mil tres-cents cinquanta-sis euros (1.300.356,00
€) per al conjunt d’elles. Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment amb l’aplicació de l’IPC o altre índex
oficial que el substitueixi, aprovat per l’INE.
C/

Compromisos que adquireix l’empresa “REBROT I PAISATGE SL”, envers la planta de cogeneració de
biomassa.
Als efectes de minimitzar al màxim l’impacte ambiental i per potenciar el bon funcionament de la
futura activitat de Planta de Cogeneració de Biomassa que es pretén implantar en el sector, l’empresa
Rebrot i Paisatge S.L. assumeix els següents compromisos que documentarà i farà efectius en el
corresponent expedient d’activitat:
a/

b/

c/

d/

e/

Mesures complementàries de transparència i informació:
Constituir una comissió de seguiment del funcionament de la Planta, com a element
complementari de transparència i participació. Aquesta comissió estarà integrada per les
entitats i organitzacions que es consensuïn amb l’Ajuntament.
Col·laborar en fer possible el seguiment en continu de les emissions, mitjançant sistemes de
seguiment on-line.
Pagar la realització de fins a sis controls anuals per part d’una ECA legalment acreditada,
designada per l’Ajuntament, per a que decideixi, sense coneixement previ de l’empresa, en
quin moment vol efectuar controls complementaris als legalment establerts.
Mesures de seguretat complementàries
Interrompre immediatament l’activitat en cas que es superin els límits marcats per l’OGAU en el
seu informe, fins a l’adopció de mesures que restableixin els límits autoritzats.
Aplicació de les millors tècniques disponibles
Impulsar la recerca i la innovació, aplicant sistemàticament les millors tècniques disponibles en la
reducció de les emissions.
El Pla Parcial que desenvoluparà el sector B-8 es sotmetrà al tràmit d’avaluació ambiental.
S’aplicarà al Pla Parcial que desenvoluparà el sector B-8 l’avaluació ambiental prevista a la Llei
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Respecte a la possible xarxa de calor
Aquesta xarxa permetria disposar d’una font de calor barata i assequible per a diferents usos, des
de la climatització de les instal·lacions públiques de La Garriga fins a usos domèstics i industrials.
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Això permetria desenvolupar una cultura de poble amb desenvolupament sostenible on sigui
possible conjuntar l’entorn natural, històric i termal amb l’activitat industrial; fent de la Garriga un
lloc agradable per viure i treballar-hi.
“REBROT I PAISATGE SL” es compromet a aprofundir i estudiar conjuntament amb l’Ajuntament
de la Garriga la millor fórmula per a l’aprofitament dels 6’9 MW tèrmics de la Xarxa de Calor
(sistema de gestió, longitud, lloc idoni per a la canalització, estructura de la xarxa, clients
potencials, etc).
L’objectiu a assolir dintre dels cinc anys posteriors al funcionament efectiu de la planta és fer
arribar la xarxa de calor a les industries, habitatges, establiments comercials i equipaments
públics emplaçats a una distància màxima de dos quilometres, “REBROT I PAISATGE SL”
realitzarà un estudi de viabilitat econòmica i un pla d’actuació, que donarà a conèixer a
l’Ajuntament de la Garriga, que contemplarà les actuacions a realitzar per a aconseguir els
contractes de subministraments necessaris que representin un consum que permeti afrontar
aquesta inversió.
“REBROT I PAISATGE SL” es compromet a efectuar sobre el preu real del gas en cada moment,
diferents descomptes en funció dels usos (domèstic, industrial, terciari o pels equipaments
públics).
En cas que la inversió no fos possible per insuficiència de consumidors interessats, “REBROT I
PAISATGE SL” es compromet a efectuar actuacions al municipi en energies renovables, de comú
acord amb l’Ajuntament, equivalents a la proposada.

3.7 Determinacions del sector B8. Sector sud
ZONA 13. INDUSTRIA AÏLLADA SECTOR SUD
SECTOR DE SÒL URBANITZABLE

NUM. SECTOR:

Localització: SECTOR SUD

PLÀNOL:

B-8
1/2000: H-J

Classificació de sòl: sòl urbanitzable
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

SUPERFÍCIE
m²
%

ZONES

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
%
m²

Zona A13

33.163,50
33.163,50

58,04
58,04

Xarxa viària
Espais lliures
Equipaments comunitaris
Hidrològic

23.974,50
3.914,50
16.050,00
3.180,00
830,00

41,96
6,86
28,09
5,57
1,45

3.914,50
16.050,00
3.180,00
830,00

6,86
28,09
5,57
1,45

3.914,50
16.050,00

6,86
28,09

830,00

1,45

TOTAL

57.138,00

100,00

23.974,50

41,96

20.794,50

36,40

Edificabilitat bruta màxima (*):
(*) exclusió dels sòl de domini public

0,245

m2/m2

SISTEMES

m2 sostre max.
Industrial

13.800,00

13.800,00

Objectius
◦
Desenvolupament del sector amb les condicions d’implantació de les activitats que permetin
desenvolupar les activitats amb òptimes condicions de seguretat i producció.
◦
La disminució de molèsties a l’entorn: pols, sorolls, etc. i de l’impacte visual.
Definició
Comprèn el sòl industrial per la ubicació d’usos vinculats a les activitats de gestió de residus i instal·lacions
de cogeneració.
Tipus d’ordenació
Edificació amb volumetria especifica, tipus d’ordenació definida en el PGO, a partir de l’ordenació de
volums, segons l’article 209 de les NNUU, amb la definició del volum màxim en m3/m2 i fixació d’una
alçada màxima.
Condicions de parcel·lació
Parcel·la única. No es permetrà la divisió horitzontal.
Condicions d’edificació
◦
Sostre màxim:
13.800 m2
◦
Ocupació màxima:
30%, més el 10% sota rasant de la superfície lliure d’edificació
MODIFICACIÓ DE PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR B-8. SECTOR SUD. La Garriga
Juny 2010

26

◦

Alçada màxima :

◦
◦

Volum màxim:
Separacions als límits:

13 m
com a màxim 18 m en el 20% de l’ocupació
4,20 m3/m2
10 m al límit a vial
5 m respecte els restants límits

Condicions d’ús
1. Ús dominant:
◦
Ús industrial fins 3ªC limitat a següents activitats:
Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica ≤ a 50 MW
Fabricació d’aglomerats i briquetes de carbó, i altres combustibles
Gestió de residus :
Instal·lacions de valorització en origen de residus especials fins a una capacitat de
10T/dia
Instal·lació per a la valorització de residus no especials.
Instal·lacions de gestió de residus especials, amb les excepcions d’instal·lacions
d’emmagatzematge de residus especials fins a una capacitat 30T, i d’instal·lacions de
valorització en origen de residus especials fins a una capacitat 10T.
◦
Ús industrial de 4ªC limitat a les instal·lacions per a la gestió de vehicles fora d’ús.
◦
Magatzem.
2. Ús compatible:
◦
Comercial a l’engròs, vinculat a l’activitat productiva industrial.
◦
Comercial, segons la llei d’equipaments comercial vigent, vinculat a l’activitat productiva
industrial.
◦
Estacions de servei.
◦
Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport.
◦
Oficines i serveis, vinculats a l’activitat productiva industrial.
◦
Esportiu per a l’ús personal de la indústria.
◦
Restauració.
◦
Es podrà realitzar un habitatge per indústria d’ús del personal de l’activitat industrial, amb una
superfície útil màxima de 50 m2.
3. Els usos no relacionats es consideren prohibits
Condicions de gestió
El sistema d’actuació serà de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

3.8 Quadre comparatiu entre PGO 2001- Mod PGO 2009
PGO 2001

Sòl privat:
Sòl públic:
Equipament
Espais lliures
Hidrològic
Viari i aparcament

38.854 m2
18.284 m2
-15.427 m2
-2.857 m2

Mod. PGO 2009

68%
32%
-27%
-5%

33.163,50 m2
23.974,50 m2
3.180,00 m2
16.050,00 m2
830.00 m2
3.914,50 m2

58,04%
41,96%
5,57%
28,09%
1,45%
6,86%

3.9 Compliment de les reserves d’espais lliures i equipaments
Tal i com preveu l’article 65.4 de la TRLU els sectors d’ús no residencial han de fer les reserves mínimes
per espais lliures del 10% i per equipaments públics del 5% de la superfície del sector.
L’art 94.2 del TRLU preveu que en las modificacions de planejament urbanístic que comporti increment de
sostre edificable, s’incrementi proporcionalment les cessions d’espais lliures i equipaments.
Donat que les activitats industrials que generen nou sostre són totes activitats que ara disposen de
llicència i que es desenvolupen en gran part a cel obert, el nou sostre proposat per aquestes activitats no
s’ha considerat pel càlcul en l’increment d’espais lliures i equipaments. Es considera que és d’aplicació
l’article 94.2 del TRLU el sostre de la planta de cogeneració per la qual es preveu 1500 m2 de sostre.
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El sòl necessari per ubicar els 1500 m2 de sostre (amb les condicions exposades en el punt 2.3) és de
3.631 m2 de sòl, pel que les cessions mínimes que incrementen les ja previstes són:
1500 m2 sostre / 0,245 m2st/m2sòl = 6.122 m2 sòl
-

Espais lliures: 15.427 + 6.122 m2 x 10% = 16.039 m2 < 16.050 m2
Equipaments: 2.857 + 6.122 m2 x 5% = 3.163 m2 < 3.180 m2

3.10 Ajust del límit del sector B8
El límit sud del sector B8 és un límit que no s’ajusta a cap límit natural (camí, marge, etc) sinó que és una
línia recta sobre la finca existent. Per tal d’ajustar millor la geometria de la parcel·la industrial resultant, es
proposa fer un ajust d’aquest límit, sense modificar la superfície total del sector, consistent en fer rotar
aquest límit, aproximadament en el punt mig de la recta, en sentit horari 7,40 graus.
En compliment de l’article 17 de les NNUU del PGO de La Garriga aquest ajust o distorsió del límit, suposa
una distorsió del 2% (inferior al 8% previst).

3.11 Cessió del 10% d’aprofitament urbanístic del sector
L’article 42.2 de la TRLU, modificada pel DL 1/2207, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, i l’article 43 del RLU preveuen la cessió a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament
urbanístic del sector.
L’article 43 del RLU preveu, quan l’ordenació urbanística del sector doni lloc a parcel·la única i indivisible,
que la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic sigui substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic.

3.12 Propietat del sòl
L’article 94.1.c de la LU, modificada pel DL 1/2207, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, demana, en el cas de modificacions de planejament general que comportin un increment de
sostre edificable, la identitat de totes les persones propietàries, o titulars de drets reals, sobre les finques
incloses en l’àmbit durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació.
El 27 de juliol del 2005 G.T Tamayo S.A. va comprar a M. Victòria Font Compte, les següents finques, de
les quals era llogater:
Finca 306:
3.070,00 m2
Finca 1.730:
1.300,64 m2
Finca 2.608:
34.960,00 m2
Aquestes tres finques més la finca 1.290 de superfície 9.180,55 m2, de la qual G.T. Tamayo ja n’era
propietària des del 1992, es varen agrupar en la mateixa data amb la finca resultant, n.13.075, de
47.736,19 m2 i que té la següent delimitació:

“Está atravesada por la carretera N-152. Linda: al Norte, con el Manso Tarrés y en parte con
camino; al Sur y al Oeste, con el río Congost; y al Este, con las parcelas 125, 126, 128, 129, y
130 del polígono cinco y con la parcela 34 del polígono cuarto”.
“GT TAMAYO SA” va presentar al Jutjat de Primera Instància de Granollers, en data de 9 de gener de
2008, expedient de domini, per tal d’obtenir la inscripció al seu favor en el registre de la Propietat, de la
major cabuda de la finca de la seva propietat.
Mitjançant interlocutòria de 30 de setembre de 2009, s’ha declarat justificat el domini de la finca de “GT
TAMAYO SA”, que té una superfície de 75.381,67 m2 i no 47.736,19 m2 com consta en la inscripció
registral, pel que haurà de modificar-se aquest extrem en la inscripció del Registre de la Propietat número
2 de Granollers. Aquesta finca s’ha presentat en el Registre de la propietat de Granollers.
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3.13 El Congost i el torrent de Can Grau
L’anàlisi de la inundabilitat del sector B8 es fa únicament del torrent de Can Grau donat que la
inundabilitat del riu Congost es troba avaluada en el PLA DIRECTOR DE PROTECCIÓ D’AVINGUDES DE LA
CONCA DEL BESÒS.
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Les conclusions de l’estudi d’inundabilitat del torrent de Can Grau (veure Annex III), que travessa l’àmbit,
són les següents:
El canal existent és suficient per a una avinguda de 10 anys.
En l’avinguda dels 100 anys es desborda en les proximitats del pont núm. 2 que no té capacitat
suficient.
L’avinguda dels 500 anys desborda en varis punts i cap dels tres ponts té capacitat suficient.
Per la qual cosa es necessari un nou endegament amb la pendent regularitzada i amb els ponts sobre el
torrent per sobre del canal.
L’informe emès per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) el 19 de març del 2010 demana de refer la
modelització hidràulica amb una secció de torrent renaturalitzat i amb una secció que admeti el cabal per
10anys i garantir les condicions d’inundabilitat mínimes que exigeix l’article 6.4 del RLU.
En aquest sentit es proposa una solució de canalització de forma trapezoïdal amb condicions de base i
talús vegetats (aplicant una solució similar a la realitzada al costat dret de Congost) capaç de suportar
l’avinguda dels 100 anys. Els ponts proposats deixaran una secció lliure de 0,50 m de resguard.
3.14 Estudi econòmic financer
Les obres d’urbanització del sector B8 s’han avaluat amb un cost de:
CAPITOL

RESUM

01.01

ENDERROCS I EXTRACCIONS

€

01.02
01.03

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
FONAMENTS, CONTENTENCIONS I ESTRUCTURES

%

44.294,63

5,14%

77.908,76
108.895,64

12,63%

9,04%

01.04

VORADES I RIGOLES

49.357,25

5,72%

01.05
01.06
01.07

BASES, FERMS I PAVIMENTS
ESCOCELLS I GUALS
MOBILIARI URBÀ

214.480,42
24.762,86
34.274,49

24,87%

01.08
01.09
01.10

SENYALITZACIÓ
SANEJAMENT I DRENATGES
JARDINERIA I REG

2.716,16
62.279,67
58.600,64

0,32%

01.11
01.12
01.13
01.14

INSTAL. ELECTRICA I D'ENLLUMENAT
INSTAL. AIGUA, TELEFONIA I GAS
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT

119.946,01
37.704,53
14.273,18
12.726,11
862.237,80
112.090,91

13,91%

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

13% despeses generals
6% Benefici industrial
16% iva PEC
Redacció plans i proj. urbanització, i reparcel.lació (15% PEC)
Inscripcions registrals i altres (2% PEC)
TOTAL DESPESES

2,87%
3,98%

7,22%
6,80%

4,37%
1,66%
1,48%
100,00%

51.734,27
164.170,08
153.909,45
20.521,26
1.364.663,77

Las càrregues urbanístiques del sector B-8 s’han avaluat en 1.300.000 € (segons punt 3.5 Compromisos
del promotor).
Pel que les despeses totals del sector seran de 2.664.663 € essent relació cost/aprofitament de
193.091€/m2.
3.15

Pla d’etapes

Es preveu la tramitació simultània del Pla parcial urbanístic amb el projecte d’urbanització i el projecte de
reparcel·lació amb la següent periodització:
El Pla parcial urbanístic (PPU) es tramitarà en paral·lel a la modificació del PGO del sector B8, o com a
màxim es presentarà pel seu tràmit 4 mesos des de l'aprovació definitiva de la modificació de PGO.
El Projecte d’urbanització d’obres bàsiques (PU-b) juntament amb el Pla parcial urbanístic (PPU), o
com a màxim es presentarà pel seu tràmit 3 mesos des de l'aprovació definitiva del PPU.
Projecte de reparcel·lació ha de presentar-se pel seu tràmit amb el termini màxim de 4 mesos des de
l’aprovació definitiva del PPU.
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-

Projecte d’urbanització d’obres complementaries (PU-c) i els projectes necessaris per desenvolupar les
càrregues externes del sector: 6 mesos des de l’aprovació definitiva del PU-b.

Termini d’execució de les obres d’urbanització i càrregues urbanístiques
Les obres d’urbanització començaran en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del
projecte d’urbanització.
El termini de les obres serà:
Per l’execució de les obres bàsiques del sector es preveu una durada màxima de 8 mesos.
L’execució de les càrregues urbanístiques del sector es realitzaran segons la priorització definida en el
conveni urbanístic i de forma simultània a les obres d’urbanització del sector.

La Garriga, juny 2010.

Montserrat Pàmies Mascareñas
Arquitecta
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4. PLÀNOLS
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Annex 1: Conveni urbanístic

Annex 2: Valoració increment de l’aprofitament del Sector B8

INFORME

VALORACIÓ DE L’INCREMENT D’APROFITAMENT URBANÍSTIC DERIVAT DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE PGO LA GARRIGA.
Aquesta valoració es realitza amb la finalitat de conèixer l’increment de valor que tindrà en
sector B8 a l’augmentar l’aprofitament urbanístic actual del sector (1316 m2 st) amb el sostre
que és proposa (13800 m2st) a la modificació del PGO en curs. El criteri per l’obtenció
d’aquest increment de valor serà el de substitució, es a dir, valorar una parcel·la de sòl
industrial situada en sectors confrontants en que puguin materialitzar el m2 de sostre
diferencial entre:
m2st

Sostre proposta Mod.PGO sector B8
Sostre PGO sector B8
Sostre diferencial

13800
1326
12474

Determinació del valor de venda
Per realitzar aquesta valoració s’ha utilitzat les mostres de l’estudi de mercat realitzar per
CATSA en juliol del 2009 en sòl industrial de la Garriga i municipis confrontants:
-

Valor m2 de parcel·la neta:
Índex mig d’edificabilitat neta dels sectors de la mostra:

500 €/m2
1,325 m2st/m2s

Coeficient d’homogeneïtzació permet comparar dues situacions, la de la mostra obtinguda del
sòl industrials respecte les característiques de la parcel·la industrial del sector B8, obtenint
un coeficient que permet ajustar el valor de parcel·la neta obtingut a la mostra de sòl
industrial. Amb aquest sentit s’han determinat els següents coeficients:
-

-

Coef. Homogeneïtzació pel que fa a parcel·la única: 0,65
Partim de parcel·les de superfície entre 2000m2 a 700m2 mentre la parcel·la
industrial del sector B8 té aproximadament 34.000 m2, estimant-se una reducció del
35%.
Coef. Homogeneïtzació pel que fa a l’ús:
0,85
Partim de parcel·les que tenen l’ús dominant com industrial de 3ª Categoria sense
limitacions, mentre que la parcel·la del sector B8 es veu limitada a usos restringits a
l’entorn dels residus i energia alternatives, estimant-se una reducció del 15%.

Valor de la parcel·la
La parcel·la necessària per ubicar els 12.474 m2 de sostre és:
-

12.472 m2sr / 1,325 m2st/m2s = 9.414,34 m2sl parcel·la neta

El valor de la parcel·la un cop aplicats el coeficients d’homogeneïtzació entre les parcel·les
de la mostra i la parcel·la industrial del sector B8 és:
-

9.414,34 m2sl x 500 €/m2 x 0,85 x0,65 = 2.600.711 €

L’increment de valor de la parcel·la neta industrial del sector B8 és de 2.600.711 €

Barcelona, 13 de novembre de 2009.

MONTSERRAT PÀMIES i MASCAREÑAS
Arquitecta

Annex 3: Taxació CATSA

Annex 4: ESTUDI CROMÀTIC

II. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Autors:
Isabel Lleonart i Botia
Llicenciada en Ciències Biològiques
Col·legiada núm. 6155-C

Xavier Tarruella Ayza
Llicenciat en Ciències Biològiques
Col·legiat núm. 19688-ARN
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OBJECTE I CONTEXT

1.1

OBJECTE

El present informe de sostenibilitat ambiental (ISA) acompanya la Modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbanística de La Garriga a l’àmbit del sector urbanitzable B-8 (sector sud).
L’informe, forma part de la documentació mediambiental necessària per a l’avaluació ambiental dels plans
d’ordenació urbanística municipal.
L’informe es formula en el marc del Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i segon el contingut que estableix l’article 70 referent a l’Informe de
sostenibilitat ambiental.
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental, permet analitzar les implicacions i afeccions ambientals derivades de
la modificació de pla general.
La Modificació no es troba en cap dels supòsits de sotmetre’l al procés d’avaluació ambiental.
En aquest marc general, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental té els següents objectius:
- Definir els criteris i objectius ambientals bàsics de la Modificació del PGO.
- Identificar els factors ambientals rellevants del medi receptor.
- Preveure els efectes probables i més significatius sobre el medi físic, natural i socioeconòmic.
- Discutir i justificar les propostes o alternatives d’encaix i de disseny urbanístic.
1.2

DISPOSICIONS LEGALS

El present ISA respon a la necessitat de donar compliment a les següents disposicions:
- Ley 9/2006, de 28 d’abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qua s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
- Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, disposició addicional cinquena,
relativa a l’avaluació ambiental del planejament urbanístic.

2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL
PLA

2.1

ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS

En aquest apartat recollirem aquells aspectes mediambientals que puguin ésser afectats de manera directa
o indirecta per la modificació del Pla General que estem avaluant.

2.1.1

MEDI FÍSIC I BIÒTIC

Àmbit d’actuació
L’àmbit de modificació és planteja en el sector de sòl urbanitzable B-8 (sector sud), que el Pla General
d’Ordenació de la Garriga, aprovat el 19 de setembre del 2001, va classificar com a sòl urbanitzable
definint un àmbit de sòl industrial, on actualment es desenvolupen diverses activitats de reciclatge,
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englobats en Reciclatges Tamayo, S.L. i Autodesguaces Tamayo, S.L. i que disposen de llicència municipal
i de llicència d’activitats.
La superfície actual del sector és de 5,71 ha.
El sector es localitza al terme municipal de La Garriga, comarca del Vallès Oriental. Aquest municipi de
18,8 km2 té una població censada de 13.942 habitants i una densitat de 741,6 hab/ km2 (2006,
INDESCAT).
El sector urbanitzable B-8 (sector sud), es localitza al sud del municipi de la Garriga, molt a prop del límit
d’aquest municipi amb el de Les Franqueses del Vallès. La zona limita al nord amb el polígon Industrial de
Can Terrés, a l’est amb camps de conreus i la carretera N-152a (carretera Barcelona-Puigcerdà) i a l’oest i
sud, amb el riu Congost.
Dins de l’àmbit existeix una activitat industrial dedicada a la valorització de vehicles usats, obtenció de
biomassa i reciclatge de runes.

Àmbit

Figura 1. Localització de l’àmbit d’estudi.

Hidrologia
Dins de l’àmbit de la modificació del Pla general que estem estudiant es troba el torrent de Can Grau que
drena una petita conca hidrològica situada al nord-est (L’Artigosa, la Mallola) i que desemboca, un cop
travessa el sector, al riu Congost.
A pocs metres aigües amunt del punt de desguàs del Torrent de Can Grau, s’observa la unió del torrent de
Malhivern amb el riu Congost. Aquest torrent discorre per fora de l’àmbit.
- Torrent de Malhivern. Tot i que aquest torrent està completament eixut superficialment a l’alçada del
popular bosc de Malhivern, es tracta d’un torrent relativament important en quan a longitud que neix
darrera del turó de Santa Margarida, al municipi de Cànoves i Samalús, i té alguns punts on baixa aigua de
forma quasi permanent. En el tram garriguenc no es conserva cap tram ben constituït de bosc de ribera i
només podem trobar algun exemplar aïllat d’avellaner, gatell o algun pollancre plantat. La captació d’aigua
al torrent de can Poi, afluent situat en la capçalera del torrent de Malhivern redueix el seu cabal
superficial.
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Tocant amb el límit oest del sector hi ha el riu Congost, un dels tributaris del riu Besòs, amb una mitjana
de cabal de 0’56 m3/s.
La conca del riu Besòs té un règim hidrològic típicament mediterrani amb uns cabals d'estiatge molt
baixos, de l'ordre de 2m³/seg. a la desembocadura, que s'arriben a multiplicar més de 1.000 vegades amb
les tempestes de tardor.
Cal indicar que el Consorci per a la defensa de la conca del Besòs ha redactat una sèrie de plans i estudis
d’interès per a la protecció i gestió dels rius situats en aquesta conca. Destaquem el Pla Director dels
espais fluvials de la Conca del Riu Besòs (document marc per a la recuperació dels rius de la Conca del
Besòs i que retornin al seu estat natural) i l’Estudi recomanacions per les modificacions del planejament

urbanístic municipal per la incorporació de la delimitació de zones inundables i amb el desenvolupament
del Pla Director dels espais fluvials de la conca (concreta les Modificacions del Planejament general que

s'esdevinguin de l'aplicació de les propostes generals d'actuacions en planejament contingudes en el
document del Pla Director).
Al sud de l’àmbit , fora del sector B-8, es localitza la font de can Mau. La font de can Mau és una de les 6
fonts conegudes de la meitat sud del municipi i actualment l’única que raja aigua tot i que no compleix
amb les garanties sanitàries. La font es troba en una finca de titularitat municipal i l’espai es troba
condicionat com a lloc d’esbarjo (bancs, papereres) i presenta plantacions d’arbres amb una finalitat
ornamental.
Al municipi no hi ha cap aqüífer protegit, segons el 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. El municipi de la Garriga va ser declarat mitjançant el Decret 476/2004 com a zona vulnerable
per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

Geologia i geomorfologia
El municipi de La Garriga presenta un relleu suau i està situat al sector central de la Depressió Prelitoral
del Vallès-Penedès. El tret geològic més característic de la zona és el modelat fluvial relacionat amb el riu
Congost.
L’àmbit es troba a una alçada respecte al nivell del mar de 210 m.
La litologia dominant a l’àrea d’estudi són les argiles i gresos arcòsics que provenen de
la meteorització, transport i sedimentació del granit de la Serralada Prelitoral.
Al costat del riu Congost, aquests materials són substituïts per dipòsits al·luvials d’origen quaternari,
formats per fragments angulosos inclosos en una matriu d'argiles vermelles.
Una tercera litologia ocupa zones de reduïda extensió: es tracta de conglomerats de
granits, aplites i pòrfirs amb una matriu sorrenca arcòsica.
A continuació fem una descripció més detallada de cada una d’aquestes litologies. Entre parèntesi hem
representat les inicials amb les que es troben representades a la figura 2):
Argiles i gresos (Nma):
Argiles i gresos arcòsics que passen gradualment a argiles grogues i fosques cap al sud. Les arcoses són el
producte de la meteorització, transport i sedimentació del granit de la Serralada Prelitoral. Litològicament
consisteix en abundants grans de quars, feldspats (completament caolinitzats) i, en menor proporció,
miques. La matriu és argilosa caolinítica. Fàcies de con de dejecció. Ambient al·luvial-fluvial. Edat:
Aragonià superior-Vallesià (període Neogen).
Conglomerats (Nmcga):
Es troben inclosos en la unitat anterior. Predominen els nivells lenticulars de potència mètrica i amb una
continuïtat lateral d'ordre decamètric a hectomètric. Els clastes són majoritàriament de granits, aplites i
pòrfirs. La matriu és sorrenca arcòsica i el grau de cimentació és baix. Corresponen a zones de canal
incloses en sistemes de ventalls al·luvials procedents de la serralada Prelitoral. Edat: Aragonià-Vallesià
(període Neogen)
Dipòsits quaternaris (Qg):
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Formats per fragments angulosos inclosos en una matriu d'argiles vermelles. Aquesta unitat agrupa els
materials de peu de mont (derrubis de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats als
relleus principals i que formen acumulacions importants. La seva composició litològica depèn de la del
relleu associat. Les rieres recents (Qr) s'han encaixat en aquests dipòsits. S'atribueixen majoritàriament al
Plistocè.

Espais d’interès geològic
L’àmbit d’estudi no inclou cap Espai d’interès Geològic segons l’inventari d’Espais d’interès geològic de
Catalunya (2002, actualitzat a 31/12/2006).

Nmcga
Àmbit
estudi

Nma
Nmcga
Qg

Figura 2. Mapa geològic.

Sòls
Els sòls predominants a l’àmbit són els Xerofluvens. Aquests pertanyen al subordre dels fluvents
(Fluvents). En aquest cas el factor que determina l'escassa evolució del sòl no és l’erosió sinó les
aportacions successives de materials al·luvials o col·luvials. Això pot donar lloc a la presència de capes que
no es poden anomenar ben bé horitzons. Els materials dipositats provenen, en la majoria dels casos, de
l’erosió dels horitzons A altres sòls d’aigües amunt. És per això que solen ser rics en matèria orgànica.
Les característiques morfològiques, físiques i químiques són molt favorables per al creixement de les
plantes, per la qual cosa són sòls de vocació agrícola intensiva, i de gran importància econòmica.

Vegetació i usos del sòl

Descripció general
L’àmbit del sector, que limita al nord amb el polígon industrial de Can Terrés, es troba molt modificat i
degradat degut a la ocupació i ús actual que es desenvolupa a la zona lligat a l’activitat industrial existent
de valorització de vehicles usats, obtenció de biomasa i reciclatge de runes existent (sector urbanitzable B8). La major part de la superfície es troba ocupada per les instal·lacions pròpies de l’activitat i per espais
d’emmagatzematge de materials (vehicles, biomasa o runes). En aquest context les restes de vegetació
natural, molt alterada en la seva composició, apareix relegada a la perifèria dels sector.
Fora de l’àmbit del sector, relacionades amb la presència del riu Congost, apareixen restes de vegetació de
ribera, canyars, bardisses i herbassars de diversa composició.
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A l’est, fan acte de presència els retalls d’alzinars amb roures barrejats amb fenassars i les pinedes amb
sotabosc d’alzinar amb roures. Aquests cordons forestals fan de transició entre l’activitat i els conreus de
secà pròxims.
El panorama es completa amb algunes taques de vegetació d’origen al·lòcton com les constituïdes per les
robínies (Robinia pseudacacia) o els plàtans (Platanus x hispanica).

Unitats de vegetació i usos del sòl cartografiades
Al plànol 1 s’han reflectit 11 categories corresponents a diferents tipus de vegetació, conreus i formes
d’ocupació del territori. El treball de camp s’ha realitzat també cartografian la vegetació dels sòls propers
al sector, fora de l’àmbit de la Modificació. A continuació fem una breu descripció de les mateixes:
Canyars: Els canyars (Arundini-convolvuletum sepium) apareixen relacionats amb els marges del riu
Congost i la part final del torrent de Can Grau. La canya (Arundo donax) és l’espècie dominant.
Bardisses: Unitat dominada bàsicament per l’esbarzer (Rubus ulmifolius), i on el roldor (Coriaria myrtifolia)
té un paper francament secundari. Predomina als marges del riu Congost on la destrucció de la vegetació
forestal de ribera ha afavorit la seva expansió.
Canyars amb bardisses: Hem creat aquesta unitat per designar les barreges de les dos anteriors
formacions. De fet és la forma més freqüent de trobar-les.
Complex de vegetació de ribera:
Fora de l’àmbit de Modificació trobem que el bosc de ribera original ha estat totalment degradat i avui dia
només apreciem algunes de les espècies forestals característiques (Salix alba, Salix cinerea, Fraxinus
angustifolia, Ulmus minor i Alnus glutinosa). Els pocs peus arboris que hi resten es troben immersos en
una matriu d’herbassars nitròfils més o menys higròfils. Si ens allunyem de la llera, els herbassars
s’aproximen a la composició dels herbassars de vorada de camí (de l’Hordeion leporini) o als herbassars de
ripoll i olivarda (Inulo-Oryzopsietum miliaceae).
Si ens desplacem cap a la llera, i sobre substrats rics en nitrògen, apareixen les gespes del Paspalo-

Agrostidion i herbassars del Chenopodion rubri i del Bidention.

Tocant a l’aigua apareixen espècies característiques del creixenar típic (Apietum nodiflori) com el creixen
bord (Apium nodiflorum), el creixen (Rorippa nasturtium-aquaticum) o el creixen de cavall (Veronica
beccabunga).
Dins d’aquest complex també apareixen taques de bardissa i peus de jonc boval (Scirpus holoschoenus).
Hem representat amb un símbol específic els peus de vern (Alnus glutinosa) detectats a la zona.
Llera del riu: zona inundada en el moment de l’estudi.
Jonqueres i bogars: A l’alçada de la resclosa de Can Mau apareix una jonquera de joc boval i bogues
(Typha sp.) La diagnosi ambiental de la Garriga (2007) destaca l’interès d’aquests tipus de vegetació i dels
verns que l’acompanyen.
Pinedes: L'espècie que domina la fesomia d’aquesta unitat és el pi pinyer (Pinus pinea). Malgrat això, i des
d’un punt de vista fitosociològic, estem davant d’un alzinar amb roures (Quercetum ilicis galloprovinciale
cerroidetosum) amb un estrat arbori alt dominat per aquest pi. Efectivament al sotabosc -o més
correctament a l'estrat arbori baix- predominen les espècies pròpies d’aquest tipus d’alzinar: l’alzina
(Quercus ilex subsp. ilex), el roure martinenc (Quercus humilis), el galzeran (Ruscus aculeatus), l’arç banc
(Crataegus monogyna), l’aladern (Rhamnus alaternus), entre d’altres. El pi blanc (Pinus halepensis) té una
escassa significació en aquesta unitat.
Alzinar amb roures i fenassars: L’aspecte d’aquesta unitat seria més aviat el d’un bosc molt esclarissat o
d’un fenassar amb peus dispersos d’alzina i roure martinenc (i/o cerrioide).
Són les reminiscències del bosc climàcic de la zona, que ha quedat relegat als marges entre camps de
conreu. També apareix en alguns camps abandonats com a un dels estadis de reconstitució d’aquest bosc
primitiu.
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L’herbassar que l’acompanya està dominat pel fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides).
Herbassars ruderals: Fora de la influència del riu hi ha terrenys calcigats i degradats on abunden les
espècies de vora de camí com les pertanyents a l'herbassar de vorada de camí (Hordeion leporini i Sylibourticion).
Conreus: Quan ens allunyem de la trama urbana i industrial, els camps de conreu dominen el paisatge del
municipi. Els conreus principals són els herbacis de secà (cereals). Les plantacions d’oliveres tenen un
paper secundari quant a extensió, però interessant des del punt de vista paisatgístic i faunístic.
Plantacions ornamentals: són plantacions d’espècies al·lòctones com la robínia (Robinia pseudacacia ) o el
plàtan (Platanus hispanica).
Al sud-oest de l’àmbit existeix una parcel·la de titularitat municipal dominada per pollancres (Populusx
canadensis), om siberià (Ulmus pumila) i una varietat ornamental d’àlber (Populus alba). Dins d’aquest
espai hi ha una font i es troba condicionat com a àrea d’esbarjo.
Zones artificialitzades: Ocupen la major part de l’àmbit estudiat. És en aquestes zones on es planteja el
desenvolupament dels projectes valorats al present informe.
S’han inclòs dins d’aquesta categoria totes les naus, vials i camins existents, i abassegaments de materials.
La majoria de les unitats de vegetació cartografiades es troben força alterades. Les que presenten major
interès són les relacionades amb el complex de vegetació de ribera (per la seva potencialitat de cara a una
restauració ecològica del riu) fora de l’àmbit de la Modificació, les jonqueres i bogars, els peus de vern i
els fragments d’alzinar amb roures que circumden la zona per l’est.

Espècies vegetals d’interès
No s’han detectat espècies vegetals protegides per la legislació vigent dins de l’àmbit d’estudi. Tampoc
s’ha detectat cap espècie vegetal endèmica, vulnerable o amenaçada atenent als criteris de SÁEZ,
ROSSELLÓ & VIGO (1998) i SÁEZ & SORIANO (2000).
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Figura 3. Riu Congost (a la dreta la zona d’estudi).

Figura 4. Creixenar típic a la llera del riu Congost.

Figura 5. Zona d’esbarjo al costat de la font.
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Figura 6. Fenassar amb alzines i roures al costat de la N152a.

Figura 7. Perfil del sòl de la zona.

Figura 8. Vista general del sector.
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Poblament faunístic
Com s’ha comentat anteriorment el sector de sòl urbanitzable, objecte de la Modificació, definint com a sòl
industrial es troba ocupat per una activitat de tipus industrial (recuperació i reciclatge de materials
diversos).
Els ambients potencials per a la fauna en aquest àmbit es troben en els retalls de vegetació que hi queden
al seu voltant, i en els ambients del riu Congost que discorre a l’oest i al sud del sector, ja fora de l’àmbit
de la Modificació.
Els hàbitats lligats al riu Congost (restes de vegetació de ribera, canyars, bardisses,...) són els que tenen
un valor més destacat per a la fauna (són els llocs on s’han detectat més espècies durant el treball de
camp, on l’àrea d’estudi inclou el sòl no urbanitzable que limita amb el sector B-8).
En una zona amb predominança d’espais oberts també prendran gran rellevància per a la fauna els pocs
fragments forestals que hi resten (alzinars amb roures i pinedes).
La fauna de la zona denota el que ja indicava la vegetació: una elevada alteració dels hàbitats la qual cosa
determinarà la predominança de les espècies menys exigents i oportunistes.
Tot i que la Modificació no implica canvis en la superfície resultant pel que fa als usos del sòl en relació el
que preveu el PGO, s’ha considerat important fer l’anàlisi del poblament faunístic actual i potencial,
informació que potser serà útil per indicar criteris d’ordenació de la Modificació del Pla geneal i mesures
compenstories, si s’escau.
Així doncs, la informació relativa a la presència de les espècies s’ha obtingut mitjançant treball de camp
realitzat a l’entorn del sector industrial, i el buidat de la informació continguda al banc de dades de
biodiversitat de Catalunya (DMAH), relativa a la quadrícula 10 x 10 km en la que es troba l’àmbit de treball
(DG41). Donat que aquest últim tipus de dades pot donar peu a sobrevalorar la diversitat d’espècies
presents a la zona (la quadricula tipus avarca més superfície i diversitat d’ambients que l’àmbit d’estudi),
hem “filtrat” les dades atenent a les exigències d’hàbitat d’aquestes. Així, d’aquest filtrat obtenim el llistat
d’espècies probables a la zona.
A més del nom comú i científic s’ha afegit, per a cada espècie, el seu grau de protecció, segons la
legislació catalana vigent (Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, DOGC 3926, de 16 de
juliol de 2003, modificada per la Llei 12/2006, del 27 de juliol, DOGC 4690, de 3 d’agost de 2006) i el seu
estatus segons el “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” (RD 439/1990, de 30 de marzo, BOE nº
82, de 5 d’abril de 1992, i posteriors actualitzacions).

Amfibis
Durant el treball de camp no s’han detectat espècies d’aquest grup, probablement perquè hem coincidit
amb el període d’inactivitat d’aquest grup (el treball de camp es va realitzar els dies 2 i 3 de desembre de
2007).
Malgrat la manca d'observacions directes al camp podem definir una sèrie d’ambients que podrien albergar
a aquest grup. Aquests ambients són:
- El riu Congost que presenta, al menys temporalment, una important làmina d’aigua.
- Immediacions de la font de Can Mau, situada al SW de l’àmbit (especialment alguna petita
bassa natural que es forma en el punt de drenatge al riu Congost i el bogar adjacent).
Atenent al Banc de dades de Biodiversitat considerem com a espècies de possible aparició a la zona
d’estudi les següents:
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Nom comú

Nom científic

Protecció

Estatus
CNEA

Discoglòssids
Tòtil

Alytes obstetricans

D

d’interès especial

Bufònids
Gripau comú

Bufo bufo

D

-

Gripau corredor

Bufo calamita

D

d’interès especial

Hílids
Reineta comuna o meridional

Hyla meridionalis

D

d’interès especial

Rànids
Granota comuna o verda

Rana (Pelophylax) perezi

-

-

Categories de protecció: A-B-C-D

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

Rèptils
Durant el treball de camp no s’han detectat espècies d’aquest grup. Atenent al Banc de dades de
Biodiversitat considerem com a espècies de possible aparició:
Nom comú
Saures
Dragó comú

Protecció

Estatus
CNEA

D

d’interès especial

Lacerta lepida

C

-

Podarcis muralis

D

d’interès especial

Podarcis hispanica

C

d’interès especial

Malpolon monspessulanus

D

-

Natrix maura

D

d’interès especial

Nom científic
Gecònids
Tarentola mauritanica
Lacèrtids

Llangardaix ocel·lat
Sargantana de paret
Sargantana comuna europea
Sargantana ibèrica
Ofidis
Serp verda
Serp d’aigua
Categories de protecció: A-B-C-D

Colúbrids

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

Aus
Durant el treball de camp s’ha detectat la presència d’ocells, la majoria dels quals es troben lligats a espais
oberts i espais artificialitzats. Existeix, però un petit nombre d’espècies estretament lligades als ambients
humits com el bernat pescaire o l’ànec collverd.
Mitjançant la prospecció de camp hem trobat les següents espècies que agruparem segons el tipus
d’hàbitat en les que han estat detectades:
Riu i zona d’influència:
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Pardal comú (Passer domesticus)
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Pardal xarrec (Passer montanus)
Picot verd (Picus viridis) Cantant des d’una plantació de pollancres propera.
Bitxac comú (Saxicola torquata)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Rossinyol bord (Cettia cetti)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Erms:
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal xarrec (Passer montanus)
Bitxac comú (Saxicola torquata)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Garsa (Pica pica)
Camps de conreu:
Gafarró (Serinus serinus)
Aligot comú (Buteo buteo)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Titella (Anthus pratensis)
Bosc:
Merla (Turdus merula)
Ambients humanitzats (zones urbanes, periurbanes amb erms i jardins,...)
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Estornell negre (Sturnus unicolor)

Mamífers
Durant el treball de camp no s’ha detectat cap espècie de mamífer ni rastre de la seva activitat.
De les 42 espècies citades a aquesta quadrícula 10 x 10 km considerem com a espècies d’aparició
probable les que relacionem a la taula adjunta.

Nom comú

Nom científic

Insectívors

Erinacèids

Eriçó comú

Erinaceus europaeus

Quiròpters

Vespertiliònids

Rata-pinyada pipistrel·la comuna

Pipistrellus pipistrellus

Lagomorfs

Lepòrids

Conill

Oryctolagus cuniculus

Rosegadors

Esciúrids

Esquirol

Sciurus vulgaris

Protecció

Estatus
CNEA

D

-

D

d’interès especial

-

-

D

-

-

-

Múrids
Rata negra

Rattus rattus
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Estatus

Nom comú

Nom científic

Protecció

Rata comuna

Rattus norvegicus

-

-

Ratolí domèstic

Mus musculus

-

-

-

-

-

-

D

-

CNEA

Arvicòlids
Talpó comú

Microtus duodecimcostatus

Artiodàctils

Suíds

Senglar

Sus scrofa

Carnívors

Mustélids

Mostela

Mustela nivalis

Categories de protecció: A-B-C-D

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

Paisatge

Aspectes generals
Per fer l’anàlisi del paisatge treballarem a una escala més general que la que ens dóna el plànol de
vegetació, d’aquesta manera apreciarem de manera més clara els diferents elements que conformen el
paisatge del municipi de la Garriga i de l’àmbit d’estudi.
Basant-nos en el model de descripció del paisatge de Forman i Godron (1986) de matriu-retall-corredor,
podem identificar tres tipus d’elements que componen el paisatge de la zona:
Matriu: Es tracta de l’ús del sòl predominant al paisatge. Evidentment es troba condicionat a l’escala
d’observació d’aquest. En el nostre cas la matriu dominant és l’agrícola (conreus de secà), malgrat que si
“enfoquem” només l’àrea d’estudi, aquesta matriu podria estar definida pels espais artificialitzats
(industries, carreteres, edificacions).
Més cap al nord del municipi la matriu agrícola dóna pas a una matriu forestal que s’estén dins del Parc
Natural del Massís del Montseny (nord-est) i dins l’Espai Natural Cingles de Bertí (nord-oest).
Retall: una àrea, o parcel·la, d’hàbitat uniforme, envoltada per un territori significativament diferent. A una
l’escala mitjana de treball (1:15.000 per exemple) trobem diversos tipus de retalls com els fragments de
bosc, els erms o les zones artificialitzades.
Corredors: es tractaria d’un tipus especial de retall de caràcter lineal i de longitud variable.
Els més destacats són:
El riu Congost (llera i marges)
Els torrents
Les tanques vegetals o separacions entre camps
Fragments forestals que connecten les masses forestals situades al nord amb la plana agrícola o el riu
Congost.
Boscos illa: Es tracta de taques més o menys circulars, i separades entre elles per poques desenes de
metres, que permeten el pas de fauna per dos motius: per afinitat entre taques, i perquè l’espai que han
de creuar és mínim i sovint poc agressiu (normalment es tracta de creuar la matriu agrícola).
Independentment de la seva importància ecològica (connectors per a espècies de la flora i fauna,
controladors de l’erosió, reguladors dels cicles dels nutrients i de l’aigua,...) aquestes estructures lineals
tenen un important paper paisatgístic i/o estètic.

Conca visual
A la figura 16 es mostra la simulació de la conca visual de l’àmbit d’estudi atenent a una sèrie de
paràmetres de partida:
S’ha considerat un radi de 5 km de distància com al límit per a l’anàlisi de visibilitat.
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-

-

S’ha seleccionat com a referència visual de l’activitat la cota màxima, sobre el nivell del terreny,
de l’estructura o edifici més alt. En aquest cas hem considerat que la xemeneia de la planta de
cogeneració, de 22 m d’alçada, serà l’estructura més destacada i visible.
Hem considerat una alçada mitja de l’observador d’1,7 m.

El resultat és una conca visual compacta, d’uns 33 km2 i allargada en direcció nord-sud (més ampla a la
part nord) que ressegueix la conca del riu Congost.
La conca visual relativa (superfície conca real/superfície de la circumferència de referència de 5 km de
radi) és del 41, 9%.
Cal tenir en compte que la simulació no té en compte els obstacles visuals immediats a la zona d’estudi
com alineacions d’arbres, edificacions i altres que fan que a la pràctica la conca no sigui ni tan compacta ni
tan estesa. A més a mesura que s’incrementa la distància entre l’observador i l’objecte d’observació la
percepció d’aquest últim és cada cop pitjor. És per això que hem fet una altra simulació, reflectida al figura
17 en la que partint dels mateixos supòsits inicials hem diferenciat tres zones d’observació relacionades
amb la distància:
Zona A (zona propera): de 0 a 1500 m de l’activitat. Color vermell.
Zona B (zona a mitja distància): de 1500 a 3000 m. Color groc.
Zona C (Zona llunyana): de 3000 a 5000 m. Color verd.
Durant el treball de camp hem realitzat panoràmiques des d’alguns punts situats dins d’aquestes zones
(veure figura 9) Sobre aquestes panoràmiques hem dibuixat el contorn d’algunes de les infraestructures
presents a l’àmbit d’estudi (veure figures 10 a 15).
Els punts més sensibles es troben dins de la zona A i coincidint amb zones de certa intensitat de trànsit o
ús públic:
-

-

-

Sender de Rosanes-passeig fluvial: Que travessa el Congost a l’alçada de l’activitat i després va
pel cantó dret del Congost cap al Sud. És un sender molt freqüentat els dies festius per tota
mena d’usuaris (peu, bici, cavall i vehicles de motor). Les vistes des d’aquest itinerari són les de
la fig. 11.
Font en terreny municipal: al sud de l’àmbit. Seria un punt molt exposat a les visuals però menys
utilitzat que l’anterior, ja que es troba al final d’un camí sense sortida.
Plana agrícola situada entre el veïnat del Cabirol i Rosanes. Situada dins d’un radi de 500 -600 m
de l’activitat. Engloba un paisatge agrari amb masies i dos espais d’esbarjo (una hípica i un camp
de golf). Es tracta d’un punt sensible per l'alta densitat d’usuaris (figura 12), però la distància
atenua l’impacte visual.
Carretera N-152a (carretera Barcelona-Puigcerdà). Les visuals des d’aquesta carretera són
escasses donat que l’activitat es troba per sota del nivell de la carretera (figura 13).

La panoràmica realitzada des de la urbanització el Serrat de l’Ametlla (Zona B, punt 5), prop de Sant
Nicolau, permet apreciar amb poca claredat l’activitat (fig. 14 i 15). Si ampliem la imatge es poden
observar els reflexos dels vidres dels cotxes del desguàs.
Les panoràmiques realitzades des de Samalús (figura 13, zona C, punt 4 de la figura) no permeten
apreciar amb claredat la zona.
Per últim, no cal perdre de vista que l’impacte causat per l’activitat es relativitza si tenim en compte que es
troba englobat dins d’una zona dominada per dos polígons industrials (el del Congost i el de Can Terrés).
No estem, per tant, davant d’un paisatge natural sinó, més aviat, en un de tipus periurbà, molt alterat per
la presència d’activitats industrials i de serveis.
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Figura 9. Situació dels punts des d’on s’ha realitzat una anàlisi de l’impacte visual.
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Figura 10. Vista des del polígon industrial “El Congost” (punt 1 del figura 9).

Figura 11 Vista des de can Enrani (punt 2 del figura 9).
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Figura 12. Vista des de la N-152 a (punt 3, figura 9).

Figura 13 Vista des de Samalús (punt 4, figura 9).
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Zona ampliada a
l’imatge inferior

Figura 14. Vista des de la urbanització Serrat de l’Ametlla (punt 5 del figura 9).

Figura 15. Detall de la fotografia anterior.
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Figura 16. Conca visual de l’àmbit d’estudi.
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Figura 17. Conca visual amb diferenciació de 3 sectors de distància.

2.1.2

MEDI SOCIOECONÒMIC

Formes d’ocupació i consum del sòl de la zona
L’àmbit del sector B-8, objecte de modificació de PGOU es troba ocupat quasi exclusivament per espais
artificialitzats (naus, abassegaments de materials i vehicles, etc.).

Camins i vials existents. Mobilitat.
Camins i vials existents:
Al nord de l’àmbit hi ha un camí que comunica el sector B-8 amb una rotonda de la carretera N-152a.
Aquest camí s’utilitza per accedir a les activitats per a la gestió de residus, situades al sector B-8 i per
arribar fins a la font pública situada al sud de l’àmbit (resseguint el marge esquerre del riu). El camí
travessa el riu Congost fins a enllaçar amb l’eix que vertebra el polígon industrial “El Congost”.
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Aquest camí forma part d’un itinerari de petit recorregut (PR) anomenat Sender de Rosanes.
La principal via de comunicació del sector B-8 amb altres localitats és la N-152a, ctra. de Ribes (antiga N152 de Barcelona a Puigcerdà). Des d’aquesta via s’enllaça amb l’autovia C-17 (Barcelona-Vic).
Activitats econòmiques
A l’àmbit de la Modificació de PGOU es desenvolupen activitats industrials per a la gestió de residus
industrials: la instal·lació Tamayo autodesguaces SL, de descontaminació i desballestament de vehicles
fora d'ús (VFU), amb codi de gestor de l’Agencia de residus de Catalunya E-448.97 i Reciclatges Tamayo
SL de transferencia i recuperació mitjançant selecció de residus no especials (paper, plastic, vidre, ferralla i
textil), trituració de fusta i restes vegetals i triatge i trituració de runes, amb codi de gestor E-83.94.
A nivell de tot el municipi l'activitat econòmica que té major percentatge d’ocupació (segons dades de
l’INDESCAT1 de 2001) són els serveis (60,6%) seguida de la industria (30,6%). L'ocupació al sector
agrícola és molt baixa (1,1%), mentre que la construcció ocupa un 7,6%.
La comparació d’aquestes dades amb les de l’any 1996 indiquen que el sector agrícola ja es trobava sota
mínims, que l’industrial ha reculat lleugerament i que els serveis s’han incrementat a l'igual que la
construcció (figura 18). Aquesta tendència a la “terciarització” és la que s'observa tant a nivell comarcal
com autonòmic.
Dins del sector serveis predominen els establiments de serveis personals (28,3%) i en segon lloc els de
transport i comunicació (18,5%). Dins de la industria destaquen els establiments d’edició i mobles
(44,4%).
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Figura 18. Població ocupada agrupada per sectors econòmics.

Patrimoni cultural
Segons les fonts consultades i el treball de camp realitzat, no existeix a l’àmbit d'estudi, cap edifici o
element d’interès arqueològic o arquitectònic.

1

Informació estreta de la Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
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2.1.3

VECTORS AMBIENTALS

Emissions atmosfèriques

Règim de vents
Segons la informació consultada (Memòria ambiental i Diagnòsi ambiental de l’Agenda 21 de la Garriga), a
la Garriga predomina el vent de component nord i nord-oest que baixa des d’Osona resseguint el fons de
la vall del Congost. Es tracta d’un vent d’origen catabàtic conegut localment amb el nom de saligarda. El
rentat constant de l’atmosfera que provoca aquest vent fa que la inversió tèrmica, freqüent a la plana del
Vallès, es vegi molt minimitzada. Per la mateixa raó, la boira és un fenomen inhabitual en el municipi, tot i
que en algunes ocasions si que arriba a la part sud del municipi i s’allarga per sobre del riu. Aquest vent
de component nord es dóna sobretot durant les matinades i matins de gran part dels dies de la primavera,
tardor i sobretot hivern, iniciant-se a darreres hores de la nit i allargant-se fins el migdia del dia següent.

Figura 19. Rosa dels vents. Font Agenda 21.

Contaminació atmosfèrica
Les dades sobre contaminació atmosfèrica a l'àmbit d’estudi s’han obtingut consultant la cartografia
temàtica elaborada per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Concretament s’han consultat els mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori envers
diversos contaminants.
El mapa de capacitat del territori estableix, per a cada casella de 500 x 500 m, la concentració de
contaminats que teòricament, i respecte a la situació actual, encara hi té cabuda fins a igualar el valor
límit o de referència considerat en cada cas. Segons aquest mapa, l’àmbit (fig. 14) es troba dins d’una
zona amb capacitat alta per al monòxid de carboni (CO) i les partícules totals en suspensió (PST).
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Respecte als contaminants òxids de nitrògen (NOx) i diòxid de sofre (SO2) ens trobem amb capacitats més
baixes: per als primers el medi atmosfèric presenta una capacitat moderada i per als segons restringida.
Actualment a l’àmbit d’estudi existeixen focus puntuals d’emissions de partícules en suspensió relacionades
amb una zona de trituració de fustes i un altre relacionat amb la trituració de runes. Les partícules
generades precipiten a pocs metres dels focus d’emissió.

CO

SO2

NOx

PST

Àmbit
estudi
Figura 20. Capacitat del territori envers diferents contaminants atmosfèrics.
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Contaminació acústica
Els nivells de soroll venen regulats per l'Ordenança municipal de l’ajuntament de La Garriga de control la
contaminació acústica, i tenen com a referent els mapes de zonificació acústica del municipi proposats per
la Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH.

L’àmbit del Sector urbanitzable B-8 es troba dins de la zona qualificada per l’ordenança com a Polígon
Industrial, per tant la seva sensibilitat acústica és baixa (Zona D: valor màxim dels nivells sonors d’emissió
de 70 dB i de vibracions de 65 dB durant el dia i 60 a la nit).
En l’actualitat existeixen fonts de soroll relacionades amb la presència de dos trituradores o matxucadores
(una de fusta i una altra de runa) i de vehicles de transport i remoció de materials (camions i
excavadores).
Es preveu que la incidència del soroll causada per l’activitat prevista sigui baixa un cop s’adoptin les
mesures de reducció previstes al projecte corresponent.

Contaminació lumínica
No es troben fonts de contaminació lumínica importants. En aquests moments l’activitat de recuperació
existent a l’àmbit es desenvolupa en horari diürn.

Contaminació electromagnètica
A la zona estudiada no existeix cap línia d'alta tensió ni cap instal·lació de radicomunicació, no es
dedueixen, per tant, aquests tipus de contaminació.

2.1.4

ÀREES O ELEMENTS D’INTERÈS

Hàbitats i zones d’interès comunitari
Segons la cartografia ambiental del DMAH de la Generalitat de Catalunya (figura 7), no s’ha detectat cap
hàbitat d’interès comunitari (annex I de la Directiva 92/43/CEE), dins del sector urbanitzable B-8 (sector
sud).
En les proximitats d’aquest sector s’han detectat diferents hàbitats d’interès comunitari.
Al riu Congost apareix un barreja d’hàbitats amb la següent composició (representats en color verd clar al
figura 21):
- Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) (prioritari) 10%
- Alberedes, salcedes i altres boscos de ribera (no prioritari) 10%
- Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya (no prioritari) 10%
- Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes (no
prioritari) 10%
- Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention
(p.p.) no prioritari 10%
Per sobre de la carretera N-152a apareix, resseguint el torrent de Can Grau, un hàbitat no prioritari:
alzinars i carrascars (de color verd fosc al figura).
Més allunyades de l’àmbit, i representades al figura amb color taronja, apareixen les pinedes
mediterrànies, un altre hàbitat no prioritari.
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Àmbit
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Figura 21. Hàbitats d’interès comunitari.

Espais d’interès natural (EIN)
Segons la cartografia ambiental del DMAH, el sector urbanitzable B-8 (sector sud) no afecta a cap espai
inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), cap espai d’interès natural (EIN), cap zona humida, ni es
troba dins de cap espai de la Xarxa Natura 2000.
Fora del sector urbanitzable, el sòl no urbanitzable que limita pel sud-oest amb el sector urbanitzable B-8
es troba dins l’espai de la Xarxa Natura 2000 Riu Congost (figura 23). L’espai Xarxa Natura 2000 Riu
Congost (codi ES5110025) és un dels espais de la xarxa Natura 2000 a Catalunya considerat un lloc
d'importància comunitària (LIC), en la tipologia d’espai d’aigües continentals.
A la Garriga el tram de riu Congost inclòs a la Xarxa Natura 2000 va des del pont de la C-17 a l’alçada del
barri de Querol a l’extrem sud de la Garriga.
Els espais d’interès més propers són:
-

L’Espai Natural Cingles de Bertí. Inclòs al PEIN (a 6,1 km al nord del sector).

-

El Parc Natural Massís del Montseny (a 3,2 km al nord del sector).
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PEIN Cingles de Bertí
LIC Gallifa-Cingles de Bertí

Parc Natural Massis
del Montseny

Àmbit
estudi

LIC Riu Congost

Figura 22. Espais PEIN i Xarxa Natura 2000.

Figura 23. Xarxa Natura 2000 i hàbitats d’interès comunitari.
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Connectors biològics
El connector biològic més destacable de les immediacions de l’àmbit d’estudi seria el riu Congost.
L’espai analitzat no es troba dins de l’àmbit dels corredors biològics considerats com a necessaris per la
connectivitat entre diversos espais de la xarxa PEIN.

Àrees d’interès geològic
No es localitza en aquesta zona cap aflorament o lloc d’interès geològic que estigui inclòs en l’Inventari
d’espais d’interès geològic de Catalunya (IEIGC).

2.1.5

ÀREES DE RISC

Risc d’inundacions
Atenent a la delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT (2001) realitzada per
l'Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), la major part de l’àmbit es troba localitzada dins d’una zona
potencialment inundable, amb un perill d’inundació baix (color verd).
I segons el Pla Director de Protecció d'avingudes de la Conca del Besos (aprovat desembre 200), l’àmbit
es troba fora de la delimitació de la zona inundable (període de retorn T=500 anys).
Cal indicar que, en la zona adjacent al riu Congost, el desenvolupament del sector B-8 es troba
condicionat per la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d’aigües, segons la qual els terrenys que limiten amb les
lleres són subjectes, en tota la seva extensió longitudinal, a una zona de servitud de 5 metres d’amplada,
per a ús públic que es regularà reglamentàriament, i a una zona de policia de 100 metres d’amplada en la
qual es condicionarà l’ús del sòl i les activitats que s’hi desenvolupin.

LLEGENDA

Àmbit

Descripció Codi

Figura 24. Delimitació geomorfològica de zones potencialment inundables.
Risc d’incendis forestals
El risc bàsic d’incendi forestal (una estimació de la freqüència i la intensitat en què es pot produir el perill
d'incendi) per a tot l’àmbit d’estudi és baix.
Atenent al Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals,
el municipi de La Garriga es troba declarat com a zona d'alt risc d'incendi forestal.

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PGOU DEL SECTOR B-8. SECTOR SUD. La Garriga.

28

Àmbit
estudi

Figura 25. Risc bàsic d’incendi forestal.
La Garriga disposa dels preceptius instruments de planificació per prevenir i combatre el risc d’incendis
forestals: el Pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI), el Pla d’actuació municipal (PAM de
l’INFOCAT) i el Pla de vigilància per a la prevenció dels incendis forestals (PVI), tots ells impulsats i
finançats per la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals. El municipi també disposa del Pla de protecció civil municipal de la Garriga que engloba el PAM
de l’INFOCAT i de l’INUNCAT.
Risc sísmic
Segons les dades del SISMICAT (Pla Especial d'Emergències Sísmiques a Catalunya) el terme de La
Garriga es troba adscrit a la zona sísmica amb intensitat sísmica igual o superior a VII (500 anys) segons
l’escala MSK. Els municipis inclosos en aquesta categoria han de redactar el corresponen Pla d’actuació
Municipal que reflecteixi les actuacions del municipi davant una emergència sísmica, i que consti de les
actuacions encaminades a garantir l’operativitat dels mitjans humans i materials. Actualment, la Garriga no
disposa d’aquest pla.
Aquesta afectació no té implicacions urbanístiques a nivell del desenvolupament del Sector B-8, però sí, a
nivell dels requeriments constructius de les edificacions projectades.
2.2

OBJECTIUS I CRITERIS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

2.2.1

REFERENTS I REQUERIMENTS NORMATIUS QUE AFECTEN L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ

Referents i requeriments normatius generals
La Modificació es plantejarà d’acord amb la normativa urbanística vigent, i els principals instruments legals
i directives a considerar. Aquests són els següents:
-

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

-

Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

-

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

-

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

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

-

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.

Objectius i criteris ambientals d’àmbit municipal
Segons les consultes realitzades, el planejament urbanístic municipal vigent, el Pla General d’Ordenació
Urbanística de la Garriga (aprovat definitivament en data 9 de setembre del 2001), no estableix objectius
ni criteris de protecció dels valors mediambientals i de sostenibilitat que tinguin una aplicació directa en
l’àmbit d’estudi.
I respecte a l’Agenda 21 Local, el municipi encara no disposa d’un Pla d’Acció Local. El procés d’Agenda
21 Local del municipi de la Garriga, actualment es troba amb la Memòria ambiental de l’Agenda 21 del
municipi de la Garriga, 2007 i la Diagnosi ambiental de l’Auditoria ambiental municipal de la Garriga
finalitzada.

Plans de gestió de conques de l’Agència Catalana de l’Aigua
-

Pla Director dels espais fluvials de la conca del Besòs.

-

Pla Director de protecció contra avingudes al Besòs.

-

Estudi recomanacions per les modificacions del planejament urbanístic municipal per la incorporació
de la delimitació de zones inundables i amb el desenvolupament del Pla Director dels espais fluvials de
la conca del Besòs.

-

Pla de Rehabilitació dels camins fluvials de la Conca del riu Besòs.

-

Pla de recuperació ambiental del riu Congost, del Consorci de Defensa del riu Congost. Aquest estudi
estableix mesures per a la recuperació mediambiental del riu Congost i concretament pel que fa al
municipi de la Garriga s’inclouen dues fitxes específiques: una que fa referència a la zona de la font
de Can Mau i l’altra que proposa com integrar les zones urbanes o periurbanes dins l’entorn del riu
Congost com a espai de la Xarxa de Natura 2000.

Consideracions formulades per les diferents unitats del Departament de Medi Ambient i
Habitatge
Les determinacions contingudes als diferents informes emesos pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge, respecte al Projecte l’activitat de planta de cogeneració amb biomassa per a tramitar la llicència
ambiental de l’empresa Rebrot i Paisatge SL, tramitada per l’Ajuntament de la Garriga, i en concret:
-

Informes Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de 16 de novembre de 2006, i de 5 de maig
de 2008.

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PGOU DEL SECTOR B-8. SECTOR SUD. La Garriga.

30

2.3

OBJECTIUS AMBIENTALS DE LA MODIFICACIÓ

La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció de la Modificació, s’han determinat
en base als aspectes ambientals més significatius de l’àmbit objecte de modificació i d’acord amb els
principis i directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei d’urbanisme.
Els principals objectius i criteris ambientals proposats són:

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS APLICABLES A LA MODIFICACIÓ
A. Ordenació i ocupació del sòl
Evitar l’ocupació innecessària de sòl per les instal·lacions i dipòsits del centre de tractament de residus.
Preservar l’espai lliure per a la seva restauració i millora per a fomentar la seva restauració i millora
ambiental.
Criteris:
Millorar l’ordenació del sector per desenvolupar les activitats dins de la parcel·la de sòl industrial.
Mantenir i/o potenciar els elements estructuradors i de connectivitat

B. Cicle de l’aigua
Fomentar l’estalvi i la reutilització d’aigua.
Protecció, de les vores dels cursos d’aigua que delimitin l’àmbit, tot fomentant el manteniment i/o la
recuperació de la vegetació de ribera i forestal i la seva qualitat.
Criteris:
Aplicació de mesures d’estalvi de l’aigua de reg.
Ordenar el torrent i els marges del sector que limiten amb el riu com a zona verda per a la seva
restauració.

C. Ambient atmosfèric
Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions i reduir-ne la contribució al canvi climàtic.
Prevenir i corregir les emissions atmosfèriques (contaminants atmosfèrics)
Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació.
Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar-ne els fluxos a l’hemisferi superior, la
intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius.
Criteris:
Introduir mesures per fomentar l’eficiència energètica en les instal·lacions del centre de tractament de
residus.
Garantir el compliment de La Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric i llurs
modificacions, així com del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament.
Promoure l’aplicació de les millors tècniques disponibles tècnicament i econòmicament viables per
minimitzar les emissions de CO2.
Adequar-se a les zones de sensibilitat acústica definides en el mapa de capacitat acústica del municipi i a
les normes per a les noves construccions en zones de soroll, d’acord amb l’article 9.7 de la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de criteris tècnics fonamentats en les
disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig i les seves disposicions complementàries

D) Gestió dels materials i els residus
Garantir l’adequació del centre de tractament de residus als requeriments establerts per la legislació
sectorial vigent.
Criteris:
Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es generin, en instal·lacions
autoritzades per l’Agencia de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria de
residus: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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E. Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
Millorar l’eficiència energètica i reduir la contribució al canvi climàtic.
Foment de les energies netes i reducció de l’ús de les energies no renovables.
Criteris:
Regulació dels materials, aïllaments i solucions constructives en les façanes i cobertes
Promoure l’ús d’energies renovables en les noves instal·lacions i equipaments.
F. Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural
Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori.
Criteris:
Ordenar acuradament els nous espais lliures i les vores que limiten amb el marge esquerre del riu
Congost, a fi i efecte de potenciar el seu interès natural i de connectivitat.
Restaurar i recuperar paisatgística i ambientalment la vegetació i paisatge de ribera del marge esquerre
del riu Congost, potenciant el valor ecològic del riu.
Utilitzar espècies vegetals autòctones, pròpies de la vegetació de ribera i forestal de la zona, per tal de
crear pantalles visuals i per dur a terme actuacions de restauració paisatgística.
G. Qualitat del paisatge
Garantir la integració paisatgística de les instal·lacions del centre de tractament de residus amb especial
atenció al seu lliurament en la zona de contacte amb les terrasses i marges del riu Congost.
Criteris:
Preservar els elements d’interès ambiental i/o paisatgístic, fomentant la seva restauració.
Considerar les conques visuals en la implantació de les noves instal·lacions i el disseny d’aquest i
urbanització del sector..
Exigir integració paisatgística de les instal·lacions en el disseny de materials i ubicació.

3.

3.1

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES

Alternativa 0: Escenari de referència o planejament vigent. No aplicació de la modificació
puntual del PGO de la Garriga. Figura 26.
L’alternativa 0 (escenari de referència o planejament vigent), considera l’opció de no modificar la situació
actual, mantenint la qualificació urbanística del sector determinada Pla General d’Ordenació Urbanística de
la Garriga, aprovat definitivament en data 9 de setembre del 2001.
Les condicions definides pel sector B-8 van partir d’entendre l’activitat amb un únic gestor (una sola
parcel·la), i que la implantació de les activitats de reciclatge es resolien pràcticament a cel obert. Es va
definir un aprofitament dels sector que no permet el desenvolupament de l’activitat amb els requeriments
necessaris pel seu adequat funcionament.
El sector B8 definit pel PGO vigent té una superfície de 5,71 ha en la que s’han de desenvolupar les
activitats per les quals es té llicència:
-

Recollida i transferència de residus.
Reciclatge i recuperació de vehicles.
Gestió de runes i residus de la construcció.
Planta de cogeneració amb biomassa (en tràmit).

Alternativa 1: Modificació puntual proposada. Figura 27.
La Modificació puntual del Pla general de la Garriga té com a principal objectiu adaptar l’ordenació i les
condicions de desenvolupament del sector urbanitzable Sector B8, previst en el planejament vigent, a la
realitat de l’ús industrial actual i legalitzat d’aquest sector i instal·lar una nova planta de cogeneració amb
biomassa (amb llicència d’activitat aprovada).
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El desenvolupament de les línies d’activitat endegades pel Grup Tamayo requereix la millora dels
processos de valorització de la planta, amb el suport de diferents tecnologies en l’àmbit del reciclatge i la
valorització dels residus.
Les característiques amb que s’han de desenvolupar les activitats dins de la parcel·la de sòl industrial B8
impliquen una necessària adequació dels paràmetres d’aprofitament dels sector B8. Aquestes es duen a
terme segons:
-

Activitat a cel obert: necessitat de sòl per magatzematge de vehicles, runes, biomassa, etc.

-

Activitat dins de volum no tancat: producció de pelets, triatge de residus de la construcció, triatge
de residus diversos.

-

Activitat tancada: oficines, atenció al públic i serveis de l’activitat
tallers mecànics pel desballestament de vehicles
tallers pel desengreix dels vehicles
emmagatzematge de peces, motors i diversos
emmagatzematge de vehicles
tallers mecànics pel muntatge de peces.

-

Elements diversos com sitges, grues, xemeneia, etc.

Els objectius principals de la modificació del PGO en el sector B8. Sector sud per poder assolir el correcte
desenvolupament de les activitats i que es concretaran en la redacció del Pla parcial promogut per
Reciclatges Tamayo, S.L., són:
1.

Definir uns nous paràmetres de l’edificació.

2.

Ajustar l’ús als requerits per l’adequat desenvolupament de l’activitat de reciclatge, ja que aquestes
activitats passaran de l’annex II.1 a l’annex I.

3.

L’ordenació del centre de recollida i transferència de residus inerts per a la implantació de la
instal·lació de tractament de biomassa (restes vegetals de podes, segues i treballs forestals) al terme
de la Garriga.

4.

L’ordenació de l’actual centre de recollida i transferència de residus inerts per a la instal·lació d’una
planta de reciclatge de runes.

5.

Establir els criteris urbanístics necessaris per a la integració paisatgística de les activitats en l’entorn.

6.

L’obtenció d’un equipament municipal

7.

Fer compatible l’ordenació de les instal·lacions de gestió dels residus amb la preservació dels
elements naturals, paisatgístics i ambientals de la zona, així com la preservació de les visuals des de
l’exterior de l’àmbit i principalment, des dels punts sensibles del territori (infrastructures de
comunicació, polígon industrial, etc.).

8.

Establir els criteris per a la recuperació paisatgística i ambiental dels espais lliures del sector (zones
verdes) en el marge esquerre del riu Congost, potenciant el valor ecològic del riu.

9.

Establir els criteris per a la urbanització i condicionament dels actuals accessos al sector industrial, tot
millorant la mobilitat i l’accessibilitat nord-oest del sector.

La proposta de modificació també proposa ajustar els límits del sector B8. El límit sud del sector B8 es un
límit que no s’ajusta a cap límit natural (camí, marge, etc) sinó una línia recta sobre la finca existent. Per
tal d’ajustar millor la geometria de la parcel·la industrial resultant, sense modificar la superfície total del
sector, es proposa fer un ajust d’aquest límit.
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Figura 26. Sector Urbanitzable B-8. Sector Sud. Planejament vigent PGO 2001 i proposta ajustar límit.

Figura 27. Sector Urbanitzable B-8. Sector Sud. Modificació PGO. 2009.
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3.2

ANÀLISI, PER A CADA ALTERNATIVA CONSIDERADA, DELS EFECTES GLOBALS I DELS

DE LES SEVES DETERMINACIONS ESTRUCTURALS, D’ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
La taula següent mostra els principals efectes ambientals de les alternatives considerades, l'alternativa 0
(planejament vigent) i l’alternativa 1 (proposta de modificació), atenent als seus efectes globals d’acord
amb els objectius formulats: (+2 efecte positiu rellevant; +1 efecte positiu relatiu; -1 efecte negatiu
relatiu; -2 efecte negatiu rellevant; - no es manifesta):

Objectius ambientals

Alternativa 0
(No Modificació
del PGOU )

Ordenació i

Permeabilitat territorial

ocupació del sòl

Alternativa 1
(Modificació
PGOU)

+1

-1

Minimitzar la mobilitat generada.

-

+1

Prevenir els riscos hidrològics i
evitar contaminació de les aigües

-

+1

Protecció, de les vores dels cursos
d’aigua
i recuperació de la
vegetació de ribera i forestal

-

+1

Millorar l’eficiència energètica de
les instal·lacions

-

+2

Prevenir emissions atmosfèriques
(contaminants atmosfèrics)

-

+2

Adequació a ordenació ambiental
Adequació
ambiental
de l’enllumenat i dels nivells
(acústica, lumínica)
d’immissió sonora

-

+1

Garantir l’adequació del centre de
Gestió dels materials i tractament
de
residus
als
dels residus
requeriments establerts per la
legislació sectorial vigent.

+1

+2

-

+2

-

+2

-

+1

-

+1

2

17

Cicle de l’aigua

Qualitat de l’aire

Sostenibilitat
ecoeficiència
urbanització
l’edificació

en

Millorar l’eficiència energètica i
i reduir la contribució al canvi
la climàtic.
i Foment de les energies netes i
reducció de l’ús de les energies no
renovables.

Biodiversitat territorial,

Preservar els espais i elements de
valor rellevant del territori.

permeabilitat ecològica
patrimoni natural

Qualitat del paisatge
Valoració numèrica
Global

Integració paisatgística
instal·lacions

de

les
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3.3

LA JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA.

L’alternativa 1 o proposta de Modificació de PGO és planteja com a alternativa per a regularitzar com a
sòl industrial, el sòl d’aquest sector que actualment ja acull activitats relacionades amb el tractament de
residus. I alhora implantar una planta de cogeneració amb biomassa per a la qual ja disposa de llicència
d’activitat.
La proposta de Modificació de PGO és una oportunitat per a establir els requisits necessaris per
desenvolupar l’ordenació de les activitats dins de la parcel·la de sòl industrial amb les següents millores i
objectius:
-

-

Millora de les condicions de treball i de seguretat del treballador.
Disminució de les molèsties a l’entorn; pols, sorolls, etc. El nou model de gestió
contemplarà la trituració de la runa sota coberta, es reduiran els acopis de materials i es reduirà el
numero de cotxes en superfície.
Control del impacte visual de l’activitat.
Adequació a les mesures de sostenibilitat: recollida de l’aigua de pluja per a la seva
reutilització en l’activitat, millores en la mobilitat, etc.
Aplicació de mesures i criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en las noves edificacions.
Ajustar l’ús als requeriments necessaris per portar a terme les activitats industrials que es preveuen,
de reciclatge, ja que aquestes activitats passaran en el seu conjunt de l’annex II.1 de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (IIAA), amb excepció de la
gestió de vehicles fora d’ús que passarà a l’annex I de la IIAA.
Fer compatible l’ordenació de les instal·lacions de gestió dels residus amb la seva integració
paisatgística a l’entorn natural.

Per altra banda, tal com s’exposa en el punt 1.2. Interès públic de les activitats que es realitzen en l’àmbit
del sector B8 del document de la Memòria de la Modificació, la proposta de Modificació es planteja en el
marc del Programa Programa de Gestió de Residus Industrials 2007-2012 (PROGRIC), que entre d’altres,
té com a objectius:
-

-

Incentivar la prevenció i la valorització i en canvi, intentar reduir el màxim possible els residus
destinats a disposició del rebuig.
Impulsar la valorització material i energètica dels residus contribuïn a l’estalvi d’energia. En particular,
la valorització energètica dels residus actualment destinats a disposició del rebuig ha de permetre
obtenir un rendiment energètic dels residus industrials en substitució d’altres fonts energètiques de
caràcter fòssil, així com la reducció de les necessitats de construcció de noves plantes de disposició
del rebuig (tractament FQB, dipòsits controlats, incineradores, etc.).
Incentivar la reducció d’emissions que comportarà l’augment de la quantitat de residus destinats a
valorització energètica en substitució dels combustibles fòssils o tradicionals
El compliment de la normativa vigent respecte a emissions atmosfèriques i les condicions a les quals
se sotmeten les instal·lacions de gestió de residus per a la seva autorització.
Potenciar l’autosuficiència territorial en matèria de gestió de residus, per tal que els residus siguin
gestionats el més a prop possible de la seva zona de generació i minimitzant les necessitats de
transport.

4. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ
ADOPTADA.

4.1

DESCRIPCIÓ

DEL

CONTINGUT

DEL

PLA

I

DETERMINACIÓ

DELS

EFECTES

SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT.
La Modificació puntual del Pla general de la Garriga té com a principal objectiu determinar l’ordenació i les
condicions de desenvolupament del sector urbanitzable Sector B8, previst en el planejament vigent, i
alhora admetre la realitat de l’ús industrial actual i legalitzat d’aquest sector i la implantació d’una nova
planta de cogeneració consistent en generació d’energia elèctrica a partir del tractament de biomassa
forestal i de podes urbanes.
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L’ordenació del sector inclou les activitats de gestió de residus, que actualment es desenvolupen:
descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús (VFU); centre de transferència i recuperació
mitjançant selecció de residus no especials (paper, plàstic, vidre, ferralla i tèxtil); trituració de fusta i
restes vegetals i triatge i trituració de runes i la construcció d’una nova planta de generació combinada de
calor i electricitat a partir de biomassa.
Els principals efectes significatius respecte la proposta del POUM vigent es poden sintetitzar en:
- La implantació de la planta de cogeneració de biomassa amb possible incidència
atmosfèrica, la qualitat del paisatge i l’exposició visual i la generació de residus.

sobre la qualitat

Pel que fa a l’avaluació ambiental de l’activitat, s’ha realitzat en la sol·licitud de llicència ambiental al
Departament de Medi Ambient i Habitatge a través de l’ Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU). En
la tramitació de la llicència ambiental, el Servei de Prevenció Ambiental de l’OGAU ha establert les
prescripcions a que està sotmesa l’activitat. L’activitat està sotmesa a les condicions i prescripcions
tècniques establertes a la llicència ambiental que fixa les condicions perquè la instal·lació adopti les
mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions, monitorització (sistema
automàtic de mesura de les emissions), prescripcions i condicions referents a la gestió de residus, règim
de control de l’activitat, etc.
- La redistribució d’usos a l’àmbit, amb efectes positius sobre l’ecoeficiència i l’estalvi energètic (producció
d’energia elèctrica a partir de tèrmica i producció i distribució de vapor i aigua calenta).
4.2

DENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I DE LES

DEMANDES DERIVADES DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA.
Pel que respecta a la identificació i quantificació de sòls, la Modificació proposa una redistribució dels
diferents usos determinats pel PGO vigent, amb la incorporació del nou ús per a la implantació d’una
planta de cogeneració. A continuació es mostren les diferents superfícies de distribució del sòl en la
Modificació respecte del PGO.
PGO (2001)
m2
Superfície total
57.138,00
Sòl privat (indústria)
38.854,00
Sòl públic
18.284,00
Equipaments
0,00
Espais lliures
15.427,00
Hidrològic
0,00
Viari i aparcament
2.857,00
Font: Memòria de la Modificació de PGO.

%
100%
68%
32%
0%
27%
0%
5%

Mod. PGO 2009
m2
57.138,00
33.400,00
23.738,00
3.055,00
15.800,00
830,00
4.053,00

%
100 %
58,45 %
45,55 %
5,35 %
27,65 %
1,45 %
7,10%

En quant a les determinacions del PGO de la Garriga, la superfície de sòl privat destinat a sòl industrial,
disminueix, passa d’un 68% fixat pel planejament vigent a un 58,45%. L’augment del sòl públic, d’un 32%
a un 45,55% és a raó de incrementar la el viari i aparcament d’un 5% a un 7,10%, i es destina 830 m2 a
sistema hidrològic i 3.055,00 m2 a equipaments.
Pel que fa a les demandes de recursos energètics, els canvis respecte a la situació actual vindran donats
per la implantació de la nova planta de cogeneració amb biomassa. La planta necessita del
subministrament elèctric, el qual en condicions normals de funcionament serà autogenerat. Un altre
subministrament energètic necessari serà el de gas natural, la procedència del qual serà de la xarxa que
Gas Natural SDG disposa a la zona.
No es preveu que les demandes energètiques i de serveis derivades de l’activitat siguin significatives,
doncs el sector amb el funcionament de la nova planta s’autoabastir i suposarà un estalvi energètic del
sector i l’ús d’energies alternatives.
4.3

MESURES PREVISTES.

En les següents taules es recullen les principals mesures que s’han tingut en compte en la redacció de la
Modificació, per al foment de la preservació i la millora del medi ambient, segons els objectius i criteris
ambientals adoptats.
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A. Ordenació i ocupació del sòl
Objectiu
específic

Criteri d’ordenació

Mesura de la Modificació

Evitar l’ocupació
innecessària de sòl
per les
instal·lacions i
dipòsits del centre
de tractament de
residus.

Millorar l’ordenació del sector per
desenvolupar les activitats dins de
la parcel·la de sòl industrial.

La Modificació defineix nous
paràmetres de l’edificació per a
millorar la implantació de les
activitats actuals i la nova planta i
obtenir les cessions per a
equipament.

Preservar l’espai
lliure per a la seva
restauració i millora
per a fomentar la
seva restauració i
millora ambiental.

Mantenir i/o potenciar els elements
estructuradors i de connectivitat

La Modificació defineix les zones
verdes i el sistema hidrològic del
sector en els sòls amb vegetació
natural i amb potencial de
recuperació.

Objectiu
específic

Criteri d’ordenació

Mesura de la Modificació

Fomentar l’estalvi i
la reutilització
d’aigua.

Aplicació de mesures d’estalvi de
l’aigua de reg.

El present ISA, recull en la
normativa a adoptar pel
planejament derivat:

B. Cicle de l’aigua

- la recollida d’aigua de pluja per a
la seva reutilització.
- la utilització en jardineria
d’espècies bioclimàtiques
adaptades a la zona.
- l’aplicació de sistemes de reg
localitzat.
Protecció, de les
vores dels cursos
d’aigua que
delimitin l’àmbit,
tot fomentant el
manteniment i/o la
recuperació de la
vegetació de ribera
i forestal i la seva
qualitat.

Ordenar el torrent i els marges del
sector que limiten amb el riu com a
zona verda per a la seva
restauració.

La Modificació defineix les zones
verdes i el sistema hidrològic del
sector en els sòls amb vegetació
natural i amb potencial de
recuperació i proposa la seva
revegetació amb espècie forestals i
de ribera.
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C. Ambient atmosfèric
Objectiu
específic

Criteri d’ordenació

Mesura de la Modificació

Millorar l’eficiència
energètica de les
instal·lacions i
reduir-ne la
contribució al canvi
climàtic.

Introduir mesures per fomentar
l’eficiència energètica en les
instal·lacions del centre de
tractament de residus.

La construcció de la planta de
cogeneració amb biomassa,
prevista en la Modificació
contribuirà a minimitzar la despesa
energètica i millorar l’eficiència en
el conjunt de les instal·lacions del
sector.

Prevenció i

Requerir en el disseny, construcció
dels conductes d’evacuació i filtres
l’aplicació de les millors tècniques
disponibles per minimitzar les
emissions.

En relació a les emissions es
consideren d’aplicació la Llei
22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l’ambient atmosfèric, i
llurs modificacions, així com del
Decret 322/1987, de 23 de
setembre, de desplegament.

correcció
d’emmissions
potencials

D. Contaminació acústica i lluminosa
Objectiu
específic

Criteri d’ordenació

Mesura de la Modificació

Reduir la població
exposada a nivells
acústics no
permesos per la
legislació.

Adequar-se a les zones de
sensibilitat acústica definides en el
mapa de capacitat acústica del
municipi.

Aquest informe comprova que la
Modificació s’adequa a les zona de
sensibilitat acústica definida en el
mapa en aquest sector
urbanitzable.

Limitar la generació
de necessitats
d’enllumenat
exterior i evitar-ne
la intrusió lumínica

Adequar-se a la Llei 6/2001, de 31
de maig, d'ordenació ambiental de

Es considera que és d’obligat
compliment: els projectes derivats
s’adequaran a les mesures
establertes en la legislació vigent .

l'enllumenament per a la protecció
del medi nocturn.

E. Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació
Objectiu
específic

Criteri d’ordenació

Mesura de la Modificació

Garantir
l’adequació del
centre de
tractament de
residus als
requeriments
establerts per la
legislació sectorial
vigent.

Gestionar els residus d’enderroc,
de la construcció i d’excavació que
es generin, en instal·lacions
autoritzades per l’Agencia de
Residus de Catalunya i d’acord
amb la normativa vigent en
matèria de residus: Llei 6/1993, de
15 de juliol, reguladora dels
residus i el Decret 201/1994, de 26
de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció.

Es considera d’aplicació en els
projectes derivats el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) i el Decret
21/2006 pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis, per
establir aquesta regulació.

La normativa del Pla parcial haurà
de preveure en els projectes
executius un pla de gestió de
residus de la construcció, d'acord
amb la normativa vigent en
matèria dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
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F. Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
Objectiu
específic

Criteri d’ordenació

Mesura de la Modificació

Millorar l’eficiència
energètica i reduir
la contribució al
canvi climàtic.

Regulació dels materials,
aïllaments i solucions constructives
en les façanes i cobertes.

Es considera d’aplicació en els

Requeriment de l’ús d’energies
renovables en les noves
instal·lacions i equipaments.

Aquest criteri és un dels objectes
de la Modificació en implantar una
planta de cogeneració, que
garantirà el subministrament
energètic a la resta d’instal·lacions
i equipament del sector. El
projecte d’activitats concreta
aquesta mesura.

Foment de les
energies netes i
reducció de l’ús de
les energies no
renovables.

projectes derivats el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) i el Decret
21/2006 pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis, per
establir aquesta regulació.

G. Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural
Objectiu
específic

Criteri d’ordenació

Mesura de la Modificació

Preservar els espais
i elements de valor
rellevant del
territori.

Ordenar acuradament els nous
espais lliures i les vores que limiten
amb el marge esquerre del riu
Congost, a fi i efecte de potenciar
el seu interès natural i de
connectivitat.

La Modificació i el Pla parcial que la
desenvolupi, inclou en les zones
verdes i en el sistema hidrolgic, els
retalls de vegetació i els espais,
actualment ruderals, dels marges
de la llera del riu Congost, per a la
seva restauració ambiental.

Restaurar i recuperar paisatgística i
ambientalment la vegetació i
paisatge de ribera del marge
esquerre del riu Congost,
potenciant el valor ecològic del riu.

El present ISA, recull en la
normativa a adoptar pel
planejament derivat els criteris per
a la restauració ambiental de les
zones verdes.

Utilitzar espècies vegetals
autòctones, pròpies de la vegetació
de ribera i forestal de la zona, per
tal de crear pantalles visuals i per
dur a terme actuacions de
restauració paisatgística.

El present ISA, recull en la
normativa a adoptar pel
planejament derivat: la utilització
d’espèces autòctones pròpies de la
vegetació de ribera i alzinar amb
roures, en la revegetació i
restauracó de les zones verdes i
sistema hidrològic.
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H. Qualitat del paisatge
Objectiu
específic

Criteri d’ordenació

Mesura de la Modificació

Garantir la
integració
paisatgística de les
instal·lacions del
centre de
tractament de
residus amb
especial atenció al
seu lliurament en la
zona de contacte
amb les terrasses i
marges del riu
Congost.

Preservar els elements d’interès
ambiental i/o paisatgstic,
fomentant la seva restauració.
Considerar les conques visuals en
la implantació de les noves
instal·lacions i el disseny d’aquest i
urbanització del sector.

La present Modificació te en
compte les principals visuals del
territori i adeqüen la redistribució
de les edificacions en funció de la
integració visual del conjunt del
sector.

Respecte a la vegetació de l’entorn
(i espais lliures potencials), queden
incloses en les zones verdes
previstes per la Modificació i es
preveu la seva restauració.

El Planejament derivat haurà d’
adoptar les mesures correctores
establertes en el present ISA
(annex I)
Exigir integració paisatgística de
les instal·lacions en el disseny de
materials i ubicació.

5. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS
L’ORDENACIÓ PROPOSADA SOBRE EL MEDI

PROBABLES

La proposta de normativa del
present ISA, inclou que el
planejament derivat establirà els
criteris d’ integració paisatgística
perquè la construcció i adequació
de les instal·lacions s’integrin a
l’entorn.

EFECTES

SIGNIFICATIUS

DE

A continuació es descriuen i es valoren els probables efectes sobre els vectors ambientals més rellevants.
La valoració de l’impacte s’ha fet amb els següents criteris:
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Positiu: beneficiós per a l’entorn
Compatible: una absència de canvis significatius entre la situació anterior i la posterior a la
modificació.
Moderat: impacte negatiu, però no significatiu per a l’entorn.
Sever: exigeix l'adequació de mesures correctores o protectores i necessita d'un temps dilatat de
recuperació.
Crític: impacte negatiu i rellevant per a l’entorn, sense recuperació possible.

Hidrologia
Al municipi no hi ha cap aqüífer protegit. Travessa el sector un torrent en estat força alterat. La
construcció d’un nou edifici, implica la perforació i possible afectació en la hidrologia subterrània. Per part
de l’autoritat competent, l’ACA, haurà d’avaluar la necessitat de realitzar un estudi hidrogeològic, que
determini les mesures a adoptar en el Pla parcial.
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Un cop s’adoptin les mesures que es desprenguin dels resultats de l’estudi hidrogelògic, es considera que
l’impacte serà compatible.
I com a impacte positiu, la Modificació proposa naturalitzar l’àmbit del torrent que travessa el sector (700
m2) com a sistema hidrològic.
Valoració:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Geomorfologia
La present Modificació implica la construcció d’un nou edifici i de la vialitat del sector que suposarà
moviment de terres.
Valoració:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Es considera un impacte moderat sobre la geomorfologia. Per tal de minimitzar aquest impacte i alhora
permetre una millor integració paisatgística i restauració de les zones verdes del sector, s’adoptaran
pendents màximes 3H:2V en els nous relleus. El pla parcial valorarà el balanç de terres de l’obra per
prevenir els impactes provocats per un excés o un dèficit de materials (préstecs i abocadors).
Qualitat Atmosfèrica
Segons la Direcció General de Qualitat Ambiental, la capacitat atmosfèrica de la Garriga és alta per al CO a
tot el municipi, alta per al NOx a tot el municipi llevat de l’extrem sud del polígon Congost on és
restringida, alta per a les PST a tot el municipi llevat del nucli urbà on és moderada, i alta per al SO2 a tot
el municipi llevat del nucli urbà i de l’extrem sud del municipi on també és moderada.
La planta de cogeneració amb biomassa forestal com a nova activitat condicionada a la nova ordenació
del sector implicarà un impacte sobre el medi atmosfèric. L’informe de valoració de l’impacte de les
emissions potencials de la planta en el seu entorn elaborat per la UPC conclou que pel que fa a als nivells
d’immissió generats per les emissions potencials de la planta de cogeneració amb biomassa, no superen
els límits màxims permesos en la legislació específica vigent. Per tant es considera que l’impacte és
moderat tenint en compte que la instal·lació implica una nova font contaminant en un lloc on no existia
prèviament. Com a mesura caldrà l’aplicació de les millors tècniques disponibles per a reduir, les
emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient, tant en el disseny, la construcció, el manteniment
i l’explotació de l’activitat.
Valoració:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Vegetació
La Modificació no implica canvis en la superfície resultant pel que fa als uso del sòl i la seva classificació
urbanística en relació al que preveu el planejament vigent. I on actualment es desenvolupen activitats
industrials. Tal i com es comenta en la descripció de la vegetació, l’àmbit del sector és un espai
artificialitzat i transformat per l’activitat i ocupació del sòl lligada a aquesta. La vegetació natural, molt
alterada en la seva composició, només apareix relegada a la perifèria dels sector (retalls d’alzinar amb
roure) que coincideix amb una de les superfícies de zona verda del sector (est). Al oest del sector, la
Modificació proposa com a zona verda la superfície que limita amb el marges del riu Congost, que malgrat
el seu estat actual ruderal (herbassars i canyars), es preveu la seva restauració i naturalització, no només
per l’interès com a zona verda sinó, també com a espai tampó entre la superfície on s’ordenen les
instal·lacions i els marges del riu Congost.
Per a la naturalització de les zones verdes, i per afectar afectacions innecessàries en els marges del riu
caldrà prendre les següents mesures:
Encintat (fites), per evitar afectacions innecessàries, els límits del sector que limiten amb el riu Congost.
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Revegetar mitjançant hidrosembra d’espècies herbàcies autòctones la superfície dels talussos resultants de
les zones verdes, incloent l’estesa de terra vegetal o mulchig prèviament a la seva revegetació.
En les actuacions de recuperació i integració mediambiental s’afavorirà la vegetació de ribera pròpia de les
rieres com el freixe (Fraxinus angustifolia), l’àlber (Populus alba), el saüc (Sambucus nigra) i diferents
salzes (Salix alba, S.cinerea, S.elaeagnos i S.purpurea), en funció de l’accessibilitat a l’aigua i l’adaptació a
la dinàmica fluvial i vegetació d’alzinar amb roure, com ara l’alzina (Quercus ilex), el roure martinent
(Quercus humilis).
Es valora l’impacte compatible i es considera que la potenciació d’una franja de vegetació natural en les
zones verdes, que limiten amb el riu i amb retalls de vegetació natural tindrà un efecte positiu, suposarà
una millora de l’entorn del sector.
Valoració:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Fauna
Pel que respecta a la fauna, el desenvolupament del sector urbanitzable introduint els nous paràmetres
urbanístics que proposa la Modificació es considera com a nul. No es preveuen impactes indirectes, doncs
el sector, i l’àmbit més immediat al sector és ja actualment un espai força alterat.
Qualitat del paisatge
La MPOUM implica una modificació de la visual del territori actual respecte el desenvolupament previst en
el PGO vigent, per la implantació de la planta de cogeneració. I també per l’augment de l’ocupació màxima
i de l’edificabilitat proposada, que es destinarà a millorar les condicions de treball i a controlar l’impacte
visual de l’activitat.
La situació actual i prevista en el planejament vigent, limita el sostre d’edificabilitat de les naus i obliga a
realitzar part de les operacions i emmagatzematge de les activitats a cel obert (principalment vehicles per
debastallar, trituració de fusta i biomassa), que també suposo un impacte paisatgístic destacable.
Tot i la introducció de línies, materials i colors de les instal·lacions proposades, s’avalua que aquestes vers
la situació actual i l’entorn industrial on es troba, son compatibles i milloraran la implantació de l’activitat
del sector a la zona.
També s’ha tingut en compte que la implantació dels nous edificis de la plana de cogeneració i
l’equipament que es situï en la cota i amb l’orientació menys exposada a les conques visuals més properes
i sensibles (riu, senders i espai agrícola), buscant la màxima integració paisatgística de les noves
instal·lacions.
Com a mesura per minimitzar l’impacta, el planejament derivat haurà d’aportar mesures d’integració
paisatgística, establint criteris i condicionants de disseny per la nova implantació industrial.
Valoració:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Àrees o elements d’interès
La Modificació no implica canvis en la superfície resultant pel que fa als usos del sòl en relació el que
preveu el PGO vigent, que qualifica aquest sector de sòl urbanitzable amb ús industrial. En el sector de sòl
urbanitzable no hi cap àrea o element d’interès natural. El desenvolupament del sector urbanitzable
introduint els nous paràmetres urbanístics que proposa la Modificació es considera com a nul.
Qualitat Acústica
No es preveu un augment significatiu de les fonts de soroll. La Modificació s’adequa a les zona de
sensibilitat acústica definida en el mapa acústic en aquest sector urbanitzable.
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Valoració:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Qualitat Lluminosa
El sector urbanitzable es troba en un entorn industrial i força alterat. La Modificació no ha de suposar un
increment de la radiació lumínica, tenint en compte que la Modificació s’adequarà a la Llei 6/2001, de 31
de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. La Modificació
considera que aquest impacte és compatible pel que fa a la qualitat lluminosa.
Valoració:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític

6.

6.1

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA

La proposta de la Modificació puntual de PGO de la Garriga a l’àmbit del sector de sòl urbanitzable Sector
Sud B-8, es valora globalment com a compatible. La Modificació té per objecte determinar l’ordenació i les
condicions de desenvolupament de les activitats sector del reciclatge de residus (empreses del grup
Reciclatges Tamayo SL), que actualment s’hi desenvolupen i d’una nova planta de cogeneració amb
biomassa.
Un cop analitzades les mesures que es proposen i la seva possible afectació als objectius ambientals
plantejats, s’observa que la Modificació no suposa cap impacte negatiu significatiu al medi ambient.
Contràriament, i degut als objectius de la Modificació, l’ordenació de les edificacions, de la mobilitat del
sector, el nou sistema hidrològic i de les zones verdes proposades, suposarà per aquests vectors
ambientals un impacte positiu en l’entorn immediat.
De l’anàlisi dels objectius ambientals, l’ordenació i ocupació del sòl, es considera contemplat en la
Modificació de PGO, tenint en compte principalment que la modificació no suposa cap canvi en la
qualificació urbanística, es parteix d’un sector urbanitzable ja previst en el planejament vigent. La
Modificació és una oportunitat per adequar les condicions de desenvolupament del sector a les necessitats
actuals i reals del sector, adaptar-se a les millors tècniques disponibles i s’adequa als criteris ambientals
descrits en els apartats anteriors per assolir les determinacions establertes pels articles 3 i 9 de la Llei
2/2002, referents a un desenvolupament urbanístic sostenible.
Pel que respecta a la qualitat de l’ambient atmosfèric, la instal·lació de la planta de cogeneració amb
biomassa forestal implica la seva afectació però cal tenir en compte que és intrínsec a aquest nou ús, i que
la llicencia ambiental haurà de contemplar el compliment de la normativa vigent en relació a les emissions
de contaminants amb l’aplicació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient
atmosfèric, tal i com es determina a l’informe integrat favorable de l’OGAU. L’informe de valoració de
l’impacte de les emissions potencials de la planta en el seu entorn elaborat per la UPC conclou que pel que
fa a als nivells d’immissió generats per les emissions potencials de la planta de cogeneració amb biomassa
no superen els límits màxims permesos en la legislació específica vigent.
Pel que fa referència al cicle de l’aigua, s’han establert amb la Modificació del PGO una sèrie de criteris
ambientals vers a reduir-ne el consum, com ara la recollida d’aigua de pluja pera a la seva reutilització, la
plantació d’espècies adaptades al lloc i la aplicació de sistemes de reg localitzat.
Pel que respecta a la contaminació acústica, la Modificació ha comprovat que és viable segons l’ordenança
de soroll municipal i el mapa de capacitat acústica del municipi i per tant aquest desenvolupament es
considera compatible.
La contaminació lluminosa, tenint en compte que l’àmbit de la Modificació s’adequaran al que estableixi el
Mapa de protecció a la contaminació lluminosa (quan aquest sigui aprovat), d’acord amb l’establert per la
Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
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nocturn, es considera que les propostes establertes per la Modificació no representen una afectació
important respecte l’actual proposta del POGO vigent.
Pel que fa a la gestió de materials i residus, pel que fa als moviments de terra, es preveu la màxima
adaptació a topografia actual està previst i l’adopció de pendents màximes 3H:2V per a la seva posterior
revegetació. La generació de residus respecte la proposta del PGO vigent es considera rellevant tenint en
compte que la previsió de la nova planta de cogeneració implica la generació de residus especials que no
es contemplava anteriorment, si bé, com s’ha esmentat a l’apartat 5.4.4, és perfectament assumible.
Pel que fa a les repercussions sobre el medi de les noves edificacions, sostenibilitat i ecoeficiència en la
urbanització i l’edificació, es considera d’aplicació en els projectes derivats el Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE) i el Decret 21/2006 pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis,
per establir aquesta regulació.
I en relació a la qualitat del paisatge en la Modificació, l’adequació dels paràmetres d’aprofitament per a la
millora dels processos de valorització de residus (activitat principal) i la seva adequació a millors
condicions de treball, implica noves edificacions, compatibles amb interferir en conjunt el mínim possible
visualment, exceptuant la xemeneia.
6.2

MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES.

En el present apartat, es proposen una sèrie de mesures per tal de verificar el compliment de les mesures
establertes sobre els aspectes més rellevants que implica la Modificació, és a dir sobre la qualitat
atmosfèrica, la qualitat acústica i la gestió de residus. En qualsevol cas el nivell mínim d’exigència serà
l’establert per la legislació vigent, essent desitjable mantenir particularment els nivells d’emissió en els
valors mínims que permetin establir les millores tecnològiques adients.
Es proposen els indicadors ambientals següents:
- Pla de gestió de residus de la construcció. En compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, caldrà incorporar als
projectes executius un pla de gestió de residus de la construcció, d'acord amb la normativa vigent en
matèria dels enderrocs i altres residus de la construcció i en particular la llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció, així com la resta de disposicions sectorials en matèria de residus.
Quantificar els residus que es generaran per tipologies i fases de l'obra o de l'enderroc, tot definint les
operacions de destriament o recollida selectiva que es preveu realitzar a l'obra, especificant la reutilització
in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats que s'utilitzaran, preferentment per la via de la
seva valorització.
- Control dels nivells d’immissió de les emissions de la planta, en concret òxids de nitrogen (NOX),
material particulat (PM10), òxids de sofre (SO2), monòxid de carboni (CO), benzé, benzo (a) piré, metalls
(Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom), dibenzodioxines policlorades i dibenzofurans policlorats.
- Control de les emissions sonores, amb el compliment de l'Ordenança municipal de l’ajuntament de
La Garriga de control la contaminació acústica i el mapa de capacitat acústica del municipi i la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

- Consum energètic. Consum d’energia del centre de tractament de residus en relació a l’energia
produïda.
- Quantitat de residus tractats anualment. Quantificar els residus tractats segons tipologia.
- Superfície restaurada ambiental i paisatgísticament. Superfície restaurada de marges riu Congost,
sistema hidrològic, zones verdes.
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7.

SÍNTESI

La Modificació puntual de PGO de la Garriga que es tramita, en termes generals, proposa l’ordenació i
desenvolupament del sector de sòl urbanitzable Sector Sud B-8, previst en el planejament vigent, on
actualment es desenvolupen diverses activitats del sector del reciclatge de residus industrials, domèstics,
de la construcció i del desballestament de vehicles fora d’ús, per part d’empreses del grup Tamayo
(Reciclatges Tamayo, SL).
Alhora que, es proposa l’adequació del paràmetres d’ordenació a les necessitats pròpies de les activitats
que disposen de llicència ambiental i la implantació d’una futura planta de cogeneració amb biomassa
forestal.
Els aspectes mediambientals més destacables de l’àmbit objecte de Modificació del Pla General son:
-

Respecte a la vegetació. L’àmbit d’estudi es troba molt modificat per l’activitat industrial existent: La
major part de la superfície es troba ocupada per les instal·lacions pròpies de l’activitat i per espais
d’emmagatzematge de materials (vehicles, biomassa o runes). Les zones artificialitzades ocupen la
major part de l’àmbit estudiat. La majoria de les unitats de vegetació cartografiades es troben força
alterades i fora de l’àmbit del sector objecte de Modificació. Les que presenten major interès són les
relacionades amb les restes de vegetació de ribera (per la seva potencialitat de cara a una restauració
ecològica del riu), els peus de vern i els fragments d’alzinar amb roures que circumden la zona per
l’est, que es troben fora de l’àmbit de la Modificació, en el riu Congost.

-

Segons la cartografia ambiental del DMAH de la Generalitat de Catalunya, no s’han detectat espècies
vegetals protegides per la legislació vigent dins de l’àmbit d’estudi, ni cap àrea o element d’interès
natural.

-

Fora del sector urbanitzable, el sòl no urbanitzable que limita pel sud-oest amb el sector urbanitzable
B-8 es troba dins l’espai de la Xarxa Natura 2000 Riu Congost

-

I pel que fa al paisatge de l’àmbit, aquest en un primer terme és un paisatge tipus periurbà, molt
alterat per la presència dels dos polígons industrials (el del Congost i el de Can Terrés) i dominat pels
espais oberts (principalment erms i herbassars nitròfils).

El sector B8 definit pel PGO vigent té una superfície de 5,71 ha. La Modificació no implica canvis en el
territori pel que fa als usos del sòl en relació el que preveu el POUM, donat que aquest ja classifica
aquesta superfície com a sòl urbanitzable d’ús industrial. Els objectius principals de la modificació del PGO
en el sector B8. Sector sud són:
-

Definir uns nous paràmetres de l’edificació.

-

Ajustar l’ús als requerits per l’adequat desenvolupament de l’activitat de reciclatge, ja que aquestes
activitats passaran de l’annex II.1 a l’annex I.

-

L’ordenació del centre de recollida i transferència de residus inerts per a la implantació de la
instal·lació de tractament de biomassa (restes vegetals de podes, segues i treballs forestals) al terme
de la Garriga.

-

Establir els criteris urbanístics necessaris per a la integració paisatgística de les activitats en l’entorn.

-

L’obtenció d’un equipament municipal.

-

Fer compatible l’ordenació de les instal·lacions de gestió dels residus amb la preservació dels
elements naturals, paisatgístics i ambientals de la zona, així com la preservació de les visuals des de
l’exterior de l’àmbit i principalment, des dels punts sensibles del territori (infrastructures de
comunicació, polígon industrial, etc.).

-

Establir els criteris per a la urbanització i condicionament dels actuals accessos al sector industrial, tot
millorant la mobilitat i l’accessibilitat nord-oest del sector.

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PGOU DEL SECTOR B-8. SECTOR SUD. La Garriga.

46

La proposta de la Modificació puntual de PGO de la Garriga a l’àmbit del sector de sòl urbanitzable Sector
Sud B-8, es valora globalment com a compatible. La Modificació té per objecte determinar l’ordenació i les
condicions de desenvolupament de les activitats sector del reciclatge de residus (empreses del grup
Reciclatges Tamayo SL), que actualment s’hi desenvolupen i d’una nova planta de cogeneració amb
biomassa.
Un cop analitzades les mesures que es proposen i la seva possible afectació als objectius ambientals
plantejats, s’observa que la Modificació no suposa cap impacte negatiu significatiu al medi ambient.
Contràriament, i degut als objectius de la Modificació, l’ordenació de les edificacions, de la mobilitat del
sector, el nou sistema hidrològic i de les zones verdes proposades, suposarà per aquests vectors
ambientals un impacte positiu en l’entorn immediat.
També es valorà com a positiu els efectes que la Modificació pot tenir en la vegetació i el paisatge, la
restauració i naturalització dels límits del sector vers a la millora i potenciació de l’interès ambiental del riu
Congost, aportant determinacions vers a l’ordenació dels espais lliures que el planejament vigent no
precisava.
El present informe de sostenibilitat ambiental fa una proposta de mesures correctores, que amb caràcter
normatiu, haurà d’integrar en les Normes el planejament derivat per a minimitzar les possibles afectacions
o impactes de l’ordenació del sector.

Isabel Lleonart i Botia
Llicenciada en Ciències Biològiques
Col·legiada núm. 6155-C
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8. ANNEX 1. PROPOSTA D’ARTICULAT A INTEGRAR EN LES NORMES DEL PLANEJAMENT
DERIVAT

A continuació es relacionen les mesures correctores, que amb caràcter normatiu, haurà d’integrar en les
Normes el planejament derivat per a minimitzar les possibles afectacions o impactes de l’ordenació del
sector. Mesures correctores que la Modificació estableix en la seva proposta d’ordenació (punt 4.3) i que
aquí es concreten i mesures correctores resultants de l’avaluació dels probables efectes sobre el medi de
la Modificació (punt 5).
Condicions o mesures ambientals
1. El planejament derivat del sector, haurà d’incorporar pel que fa a la protecció del medi ambient, les
regulacions següents (algunes d’ells d’obligat compliment segons les normatives sectorials):
a) Ecoeficiència
Donar compliment al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis i al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
b) Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua.
Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al reg de les zones verdes.
Utilització en la jardineria de les zones verdes espècies vegetals adaptades a les condicions climàtiques de
la zona, aplicació de sistemes de microreg i sistemes de reg automatitzat que optimitzin el consum
d’aigua.
c) Ambient atmosfèric
Respecte a les emissions potencials de la planta, adoptar els criteris de qualitat ambiental de l’aire,
establerts a:
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrogeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono.
Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evalución y gestión de la calidad del aire ambiente en
relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Real Decreto 833/1975, que desarrolla la Ley 38/1972, Título 5, Capítulo 2, Art.46, apartado 4.
d) Contaminació acústica
Adaptar el sector a les zones de sensibilitat acústica definides en el mapa de capacitat acústica de la
Garriga a l’Ordenança de sorolls municipal i a les normes per a les noves construccions en zones de soroll,
d’acord amb l’article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
e) Contaminació lumínica
Complir amb les disposicions per a cada tipus de zona respecte al tipus de làmpades, sistemes de
regulació de flux, manteniment d’instal·lacions d’enllumenat, regulació estacional i horària, enllumenats
exteriors, limitació de la llum intrusa, i altres determinacions de la Llei 6/2001 i del Decret 82/2005 que la
desenvolupa, i segons el mapa Mapa de protecció de la contaminació lluminosa de la Garriga, així com
altra normativa al respecte
f) Espais verds
Per a la naturalització de les zones verdes, i per evitar afectacions innecessàries en els marges del riu
caldrà prendre les següents mesures:
Encintat (fites), per evitar afectacions innecessàries, els límits del sector que limiten amb el riu Congost.
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Revegetar mitjançant hidrosembra d’espècies herbàcies autòctones la superfície dels talussos resultants de
les zones verdes, incloent l’estesa de terra vegetal o mulchig prèviament a la seva revegetació.
En les actuacions de recuperació i integració mediambiental s’afavorirà la vegetació de ribera pròpia de les
rieres com el freixe (Fraxinus angustifolia), l’àlber (Populus alba), el saüc (Sambucus nigra) i diferents
salzes (Salix alba, S.cinerea, S.elaeagnos i S.purpurea), en funció de l’accessibilitat a l’aigua i l’adaptació a
la dinàmica fluvial i vegetació d’alzinar amb roure, com ara l’alzina (Quercus ilex), el roure martinent
(Quercus humilis).
g) Paisatge
Emprar en el rebliment i la creació de la morfologia final únicament i exclusivament terres netes
d'aportació exterior. No s'admeten runes ni enderrocs de la construcció.
Els talussos resultants de les modificacions morfològiques al sector no han de presentar pendents
superiors a 3H:2V a fi de possibilitar la implantació de la vegetació amb funcions d’apantallament visual i
facilitar la seva revegetació mitjançant estesa de terra vegetal i hidrosembra d’espècies herbàcies
autòctones.
Adoptar mesures d’integració paisatgística en el disseny per reduir l’efecte del projecte en el paisatge i
facilitar-ne la seva integració, ja sigui per harmonització i/o ocultació total o parcial de l’actuació.
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9.

ANNEX 2: BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES

La informació relativa a l’estat inicial del medi físic, socioeconòmic i dels vectors ambientals s’ha obtingut
a través del treball de camp i la consulta de diferents fonts documentals:
- Memòria Ambiental de l’Agenda 21 del municipi de la Garriga, 2007.
- Diagnosi Ambiental de l’Agenda 21 del municipi de la Garriga, 2008.
- Cartografia ambiental del DMAH de la Generalitat de Catalunya
- Base de dades PRONAT del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- Institut d’estadística de Catalunya (INDESCAT). Banc d’estadístiques de municipis i comarques. Cens
agrari.
- Forman i Godron (1986): Landscape ecology. John Wiley & Sons, New York.
- SÁEZ, ROSSELLÓ & VIGO (1998). Catàleg de les plantes vasculars endèmiques, rares o amenaçades de
Catalunya. I. Tàxons endèmics. Acta Bot. Barc., 45:309-321.
- SÁEZ & SORIANO (2000). Catàleg de plantes vasculars endèmiques, rares o amenaçades de Catalunya.
II. Tàxons no endèmics en situació de risc. Butl. Ins. Cat. Hist. Nat., 68:35-50.

- Els ocells del Vallès Oriental. Ribas, J.. Lynx Edicions. Barcelona, 2000.
Altres referències bibliogràfiques:
- Alonso Aguilo, M. et al. Guía para la elaboración de estudios del medio físico.
Ambiente (1998).

Ministerio de Medio

- BLM (U.S.D.I., Bureau of land Management): Visual resource management program. Div. of recreation
and cultural resources. Government printing office, Whasington, D.C; US, 1980.
- Yeomans, W.C.: Visual impact assessment: Changes in natural and rural environment. In: Smardon,
R.C., Palmer,J.E and Fellman, J.P. (eds). Foundations for visual project analysis. Jhon Wiley and Sons,
New York, 1986.

- Estudi d’impacte sobre el medi ambient atmosfèric a l’entorn d’una planta de cogeneració amb biomassa.
Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la UPC, 2008.
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10. PLÀNOLS

10.1

01 VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL
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III. ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL TORRENT DE CAN GRAU
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