
     
  Sant Quirze del Vallès Natura

IL·LUSTRE SENYORA ALCALDESA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

L’associació Sant Quirze del Vallès Natura, inscrita amb el número 052/04 d’entitats 

/RAE de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i número 29655 en el registre de la 

Generalitat  de  Catalunya,  Departament  de  Justícia,  Direcció  General  de  Dret  i 

d’Entitats Jurídiques i domicili a efectes de notificació al carrer Santiago Rusiñol, 38 

de Sant Quirze del Vallès, representada per Neus Fígols Rusinés com a Presidenta 

amb DNI 44994463T.

EXPOSA

Atès  que  la  principal  finalitat  d’aquesta  associació  és  la  defensa  del  Patrimoni 

Natural,  Social i Cultural del municipi de Sant Quirze del Vallès,  demana que es 

tingui en consideració el present document redactat per l’associació Sant Quirze del 

Vallès Natura, en concepte d’al·legacions respecte la  Modificació Puntual del Text 

Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General de Ordenació de Sant Quirze del  

Vallès dels articles nº 143, 185, 262, 266, 268 i 273, segons publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, el dilluns 2 de setembre de 2013.

ANTECEDENTS

El Text refós del Pla General d’Ordenació (PGO) de Sant Quirze del Vallès que va ser 

publicat en DOGC el 11/5/2000 dedica tot un capítol al desenvolupament per a la 

protecció de l’espai no urbanitzable del municipi de Sant Quirze del Vallès. El índex 

del capítol setè és el següent:

OBJECTIUS I PROPOSTES D'ORDENACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE

7.1. La serra de Galliners i la Via Verda

7.2. L'estructura del sòl no urbanitzable

Sant Quirze del Vallès Natura www.sqvnatura.org Pàgina 1 de 6
N.I.F. G.63646921                                                       sqvnatura@gmail.com
Telf. 699192164  

mailto:sqvnatura@gmail.com
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 En concret, en el punt 7.1. La serra de Galliners i la Via Verda destaquem: 

Objectiu supramunicipal 

La iniciativa de la Via Verda com a parc comarcal del Vallès respon a l'interès de grups  
ecologistes,  associatius,  municipis  i  universitats  per  preservar  aquest  corredor  verd  
geogràfic.  Ha  rebut  ja  el  suport  dels  diferents  municipis  que  la  integren  (Cerdanyola, 
Terrassa, Sant Cugat) i del mateix Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

L’Avanç de planejament exposa d’interès de la Via Verda com a parc comarcal i corredor  
ecològic del Vallès, destacant la singularitat de la Serra de Galliners i l'espai no urbanitzat  
de Sant Quirze en el conjunt d’aquest ambiciós projecte. També l'Avanç de pla i la política  
municipal han mostrat un posicionament clar en quant a la conveniència d'un planejament i  
una gestió mancomunada de l’àmbit intermunicipal dels espais inclosos en aquesta via, per  
la que s'han definit els següents objectius:

- Connexió d’espais naturals protegits (Collserola i Sant Llorenç-Obac).

- Conservació de la diversitat biològica i paisatgística.

-  Definició  del  model  territorial  amb  el  desenvolupament  d’un  sistema  d’espais  lliures  
urbans i periurbans.

- Potenciar l’existència d’espais lliures naturals prop de la ciutat.

-  Gestionar  el  territori  natural  amb una disponibilitat  econòmica  baixa,  però establir  un  
compromís  ciutadà  a  favor  de  la  conservació  del  medi  natural  i  mantenir  una  notable  
qualitat ambiental de l’entorn.

- Mitjançant el camí de carena de Galliners (Camí dels Monjos) reforçar la centralitat de Sant  
Quirze del Vallès.

Entre els objectius d’aquesta iniciativa s’inclou el de restaurar sistemes naturals, elements  
paisatgístics, i indrets naturals malmesos, restaurar zones de contacte amb àrees urbanes,  
integrar fragments d’espais lliures urbans, etc. recollint aquest projecte en un planejament  
general i redactar un instrument únic d’Ordenació o Pla Especial, amb una important gestió  
mancomunada dels municipis, per consolidar un espai de parc comarcal.

-  Com a  municipi  integrant  de  la  Via  Verda,  aporta  estudis  del  medi  natural,  criteris  i  
instruments capaços de constituir una contribució positiva del municipi en aquest projecte  
comú de corredor verd i parc comarcal. 

En el punt 7.2.1. Les unitats de paisatge en sòl no urbanitzable es detallen 3 unitats 

de paisatge a preservar, millorar i potenciar:  

Les unitats de paisatge són: 

UP1. Unitat de paisatge Agrícola-Forestal Can Vinyals-Can Camps

UP2. Unitat de paisatge Agrícola-Forestal Can Ponsic-Can Viver

UP3. Unitat de paisatge forestal de Galliners-Les Fonts 
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CONSIDERACIONS

Govern Municipal: Aquests antecedents, posen en evidència  la  importància que 

suposa pel  Govern Municipal  de Sant Quirze del  Vallès la preservació de l’espai 

natural de la Serra de Galliners i el seu entorn el qual suposa quasi el 50% del sòl 

no urbanitzable del municipi.

La Guia Verda del Vallès:  A l’any 2000 l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

edita un fulletó “Boscos i masies de Sant Quirze del Vallès” donant valor explícit a la 

Serra de Galliners.

Projecte Mussol: A l'abril de l’any 2002, l’ajuntament conjuntament amb Fundació 

Natura i  SEO BirdLife inicia un estudi per la preservació i millora de la Serra de 

Galliners. Es pretén millorar la biodiversitat de la Serra de Galliners i el seu entorn a 

partir  del bon estat de les diferents espècies de rapinyaries nocturns. 

SITxell: A l'any 2005, l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès sol·licita una eina de 

suport en l’ordenació i gestió del territori de l’espai no urbanitzable, la qual es va 

realitzar des de l’Oficina Tècnica de Planificació i  Anàlisis  Territorial  (OTPAT), de 

l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. El diagnosi municipal dels 

espais  lliures  ofert  per  l'OTPAT  analitza  i  valora  el  sòl  no  urbanitzable  des  de 

diferents òptiques ambientals, per tal de donat suport en l’ordenació i gestió del  

territori.

P.A.V.: Al 6 de maig de  2005 l’ajuntament de Sant Quirze del  Vallès signa LES 

BASES PER A LA PROTECCIÓ DEL PARC AGRÍCOLA DEL VALLÈS.

Xarxa Natura 2000: A l’any 2006 entitats com l’ADENC i Sant Quirze del Vallès 

Natura van sol·licitar, entre altres, que la Serra de Galliners fos inclosa dins de la 

Xarxa Natura 2.000 per ser un espai agroforestal amb comunitats vegetals de gran 

interès i el seu gran valor com a connector biològic. En el punt 5.1.4 es detalla el 

següents: 

Aquesta serra, situada al bell mig de la plana, conté unes comunitats vegetals, acidòfiles i  
basòfiles, molt ben estructurades com a conseqüència de la poca intervenció antròpica a  
una  escala  temporal  llarga.  En  aquest  sentit,  conté  alguns  elements  florístics  molt  
interessants  com la raresa a nivell  del  principat,  exceptuant  el  territori  sicòric,  el  Lygos 
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sphaerocarpa així com algunes espècies pròpies de condicions climàtiques de caire més  
continental  com  la  bufalaga  (Thymelaea  tinctoria)  i  l’aspró  (Lithospermum  fruticosum).  
També  cal  destacar  el  paper  de  la  serra  de  Galliners  com  a  connector  biològic  dins  
l’anomenada Via Verda Sant Llorenç - Collserola. En aquest sentit, caldria prendre mesures  
urgents per aturar el procés d’ocupació i degradació de l’espai. Una de les mesures que es  
poden aplicar és la seva inclusió en la Xarxa Natura 2000.

PAM: A l’any 2008, el Govern Local de Sant Quirze del Vallès lliure el document Pla 

d'Actuació Municipal  a entitats diverses del  municipi  sol·licitant les aportacions i 

participació de la ciutadania, en els eixos bàsic de treball en tots els àmbits que 

afecten al municipi. Un d'aquests àmbits són els espais naturals del municipi. 

PTMB  :   A l'any 2010, el  Pla  Territorial  Metropolità de Barcelona estableix per la 

Serra  de  Galliners  la  qualificació  d'espais  de  protecció  especial  pel  seu  interès 

natural i agrari. 

Compromís Polític: A l’any 2011, tots els partits polítics que es presenten a les 

eleccions municipals varen signar un document a sol·licitud de l’entitat “Sant Quirze 

del  Vallès  Natura”.  Amb aquest  document, o  un  altre  alternatiu  millorat,  es 

comprometen davant del poble: 

COMPROMÍS POLÍTIC

PER LA PROTECCIÓ DEL ESPAIS NATURALS DE ST QUIRZE DEL VALLES

El municipi de Sant Quirze del Vallès encara compta amb una superfície important d’espais  
naturals dins de la anomenada Via Verda, Sant Llorenç del Munt–Collserola, sent la Serra 
de Galliners, un dels seus elements claus en el seu terme municipal, i per tant, aquest  
àmbit forma part de la  planificació, la vigilància i la gestió municipal. A més, també 
disposa  de  diversos  cursos  fluvials  amb  els  seus  ecosistemes  de  ribera de  gran 
importància biològica i vulnerabilitat davant l'activitat humana.

Aquests espais naturals són IMPORTANTS per:

 La seva diversitat biològica.
 Per ser part del connector biològic de la Via Verda.
 Pel Paisatge.
 Pel Lleure.
 Pel Patrimoni Històric, cultural i Social.
 Per la Salut i el Benestar de les Persones.
 Pel Compromís amb les Generacions Futures.

Davant de la preocupació pel futur dels espais naturals que encara resten en el Municipi, el  
grup polític municipal signant  es compromet per a la propera legislatura 20011-2015 a:
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A. Elaborar i implantar un Pla de Gestió pels espais naturals del municipi de Sant Quirze 
del Vallès, que garanteixi una gestió integral, tenint en compte tots els aspectes naturals  
importants anomenats en el present document.

B. Serra de Galliners 

B.1.  Lluitar  contra  la  degradació  actual  que  pateix  la  Serra  de  Galliners  davant  
d’accions com abocaments i accés motoritzat descontrolat, etc.

B.2. Garantir el futur de la Serra de Galliners mitjançant la delimitació dels espais No 
Urbanitzables, i dotar-los amb una figura de protecció municipal, dins de la revisió actual  
del PGOUM.

B.3. Impulsar i treballar la  coordinació amb els municipis veïns per redactar un  Pla 
Especial comú de tot l’àmbit, garantint que tots els municipis que la conformen apliquin  
uns mateixos criteris tant en la planificació, com especialment en la gestió, d’acord amb la  
seva importància i singularitat.

C. Cursos fluvials

C.1. Treballar  per el  bon estat ecològic del Torrent de la Betzuca  i la resta dels 
torrents i espais singulars, com el torrent de la Font del Pont, dins del terme municipal  
de Sant Quirze del Vallès seguint els objectius marcats per la Directiva marc de l'aigua 
(DMA),  d'aplicació  obligada  als  estats  membres  de  la  Unió  Europea,   i  la  Directiva  del  
Parlament Europeu.

C.2. Col·laborar activament en la consecució dels recursos necessaris per extreure la runa 
que va ser abocada il·legalment per poder dur a terme el projecte executiu de la zona 
humida de Can Ponsic proposat per Sant Quirze del Vallès Natura. 

D.  Promoure  el  coneixement  i  l’estima  del  ric  patrimoni  natural,  cultural  i  
paisatgístic del municipi de Sant Quirze del Vallès. 

E. Treballar de forma conjunta i transparent amb Sant Quirze del Vallès Natura, 
per assolir el bon estat ecològic dels espais naturals del municipi i, molt especialment amb  
els  anteriors  espais  fluvials  esmentats,   tot  oferint  suport  tècnic,  i,  si  calgués,  suport  
complementari en la consecució de recursos financers destinats a l'execució dels projectes  
de l'Entitat. 

SOLICITEM

La  NO MODIFICACIÓ  Puntual del Text Refós de les Normes Urbanístiques 

del Pla General de Ordenació de Sant Quirze del Vallès  articles nº 262, 

266,  268  i  273,  segons  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 

Barcelona, el dilluns 2 de setembre de 2013. Entenem que aquesta modificació és 

incompatible amb una bona preservació de la biodiversitat de la Serra i posa en 

evidència la necessitat d'executar un nou Pla de Gestió dels espais naturals.
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Que l’Equip de Govern Actual respecti i porti a terme el compromís signat davant 

dels vilatans de Sant Quirze del Vallès, mitjançat l’entitat “Sant Quirze del Vallès 

Natura”, garantint la Millora i Preservació de la Serra de Galliners com a Patrimoni 

Biològic i Paisatgístic pel municipi amb una planificació urbanística sostenible amb 

el medi natural.

Per tots els motius abans exposats es DEMANA que s’admeti aquest escrit, que es 

tingui aquesta entitat per compareguda i interessada, que se li notifiqui qualsevol 

resolució que es prengui, tot tenint-la al corrent del procediment administratiu, fets  

i activitats que se’n derivi.

Des de l’associació Sant Quirze del Vallès Natura restem a la vostra disposició per 

tot allò que puguem col·laborar plegats a fi i efecte d’assolir un objectiu comú per a 

mantenir i preservar el Patrimoni Natural, Cultural i Social de Sant Quirze del Vallès 

mitjançant un model d’urbanisme sostenible i respectuós amb el nostre entorn.

Neus Fígols Rusinés

Presidenta de Sant Quirze del Vallès Natura 

Sant Quirze del Vallès,  1 d'octubre de 2013

NOTA:  Aquest  document  també  serà  lliurat  al  Departament  de  Territori  i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
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