Informe sobre la Modificació puntual del planejament vigent a l’àmbit del parc equipat
del Bosc de Volpelleres, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Identificació de l’expedient
Assumpte:

Modificació puntual de planejament

Municipi:

Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Peticionari:

Ajuntament

Referència:

OTAABA20200065 (URB 083-20)

2. Antecedents
En data 18 de juny de 2020, es va trametre a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud
d’informe sobre la Modificació puntual del planejament vigent a l’àmbit del parc equipat del
Bosc de Volpelleres, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, aprovada inicialment pel
Ple municipal en sessió extraordinària de 5 de març de 2020, i presentada per l’Ajuntament
al registre electrònic del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda el 16 de
juny de 2020. S’adjuntava a la sol·licitud una còpia en format digital de la Modificació puntual
de referència.
En data 6 d’octubre de 2020, es va notificar telemàticament a l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès l’informe emès per aquesta Oficina Territorial en data 5 d’octubre de 2020 en
resposta a la sol·licitud esmentada anteriorment.
En data 9 de desembre de 2020, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de
Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud d’informe en relació amb l’aprovació provisional de la
Modificació puntual del planejament vigent a l’àmbit del parc equipat del Bosc de
Volpelleres, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. S’adjunta a sol·licitud una còpia de
la documentació en format digital.
En data 18 de desembre de 2020, es va notificar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
ofici d’aquesta Oficina Territorial pel qual s’indicà que el projecte tècnic tramès no reuneix
els requisits de validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les administracions públiques
establerts en l’article 27.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, per la qual cosa es va requerir procedir a la seva
esmena per tal de continuar amb la tramitació corresponent.
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En data 14 de gener de 2021, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de
Territori i Sostenibilitat, còpia en format digital de la documentació aprovada provisional
donant compliment al requeriment efectuat en data 18 de desembre de 2020.
En data 21 de gener de 2021, es va trametre a aquesta Oficina Territorial les consideracions
efectuades per Leonardo Baquedano López, amb número de DNI 46553746K, sobre la
Modificació puntual de referència, presentades al registre electrònic de la Generalitat de
Catalunya el 7 de desembre de 2020.
En data 22 de gener de 2021, es va trametre a aquesta Oficina Territorial les aportacions
realitzades sobre la Modificació puntual del planejament vigent a l’àmbit del parc equipat del
Bosc de Volpelleres, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, presentades per
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura - Ecologistes de Catalunya a la bústia del
Consell de Protecció de la Natura en data 10 de novembre de 2020.
3. Fonaments de dret
D’acord amb l’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del
Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials
d’acció i avaluació ambiental emetre els informes sobre els plans, programes i projectes que
els siguin requerits..
4. Descripció de la proposta
Segons es pot constatar en la documentació aprovada provisionalment en data 4 de
desembre de 2020, es mantenen els objectius i principals determinacions de la proposta
aprovada inicialment en data 5 de març de 2020. Concretament, es recorda que la present
Modificació puntual té per objecte millorar la funcionalitat del conjunt del parc equipat del
bosc de Volpelleres i possibilitar la implantació d’una escola d’educació infantil i primària fora
dels espais afectats per les zones d’indefensió (ZIF) associades al risc pel transport de
mercaderies perilloses de la línia ferroviària Mollet-Papiol i l’autopista AP-7. L’àmbit
d’actuació té una superfície de sòl urbà de 123.099,21 m2.
Es proposen les actuacions següents:
1. Connexió–integració equipaments/sistema espais lliures: Reordenar les peces
d’equipament dins el parc urbà del bosc de Volpelleres per tal que s’integrin amb el camí
existent, i aquest serveixi de connexió entre ells, amb criteris d’accessibilitat, adaptació
topogràfica i integració paisatgística. Aquesta integració permet, per una banda,
aproximar la natura a l’escola que es pretén implantar; i per altra banda, completar el parc
urbà equipat d’un sector d’acord amb allò previst al planejament.
2. Permetre el desenvolupament dels usos admesos pel planejament vigent: Considerant
que el planejament vigent va preveure la construcció d’un equipament escolar en el parc
equipat del Bosc de Volpelleres i aquest ús afecta a un col·lectiu especialment vulnerable
d’acord amb la Instrucció de Protecció Civil; es proposa reubicar les peces d’equipament
que es necessiten per a la nova implantació de l’escola, fora de la zona d’indefensió.
3. Ajustos del sistema viari: Es proposa l’ajust de l’alineació del carrer d’Alfons d’Aragó a la
realitat urbanitzada.
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Sens perjudici de l’anterior, cal palesar que la proposta per a l’aprovació provisional presenta
diferències en relació amb l’anterior versió. Primer, es constata que l’equipament docent
plantejat dins de l’àmbit es reubica lleugerament situant-lo 19 metres al nord i amb rotació
sobre el camí. Així mateix, es duen a terme els ajustos al sistema general ferroviari,
incrementant-se en una superfície de 751,55 m2. Els paràmetres urbanístics derivats de la
Modificació aprovada provisionalment, en relació amb el planejament vigent i la versió
aprovada inicialment són els següents:
Plan. vigent
Sup. m2)

%

Mod. Aprovada
inicialment
Superfície
%
(m2)
0,00%

-

0,00%

4.894,85

3,98%

4.837,95

3,93%

112,28

0,09%

-

0,00%

103.961,08

84,45%

104.130,26

Equipaments comunitaris (E.5.1)

6.131,00

4,98%

Equipaments comunitaris (E.5.2)

4.000,00

3,25%

Equipaments comunitaris (E.3.1)

4.000,00

Equipaments comunitaris (EQ.1)

-

Sistema general ferroviari
Vies urbanes
Protecció de sistemes
Parcs i jardins de nova creació

Mod. Aprovada
provisionalment
Superfície
%
(m2)
751,55
0,61%
4.837,95

3,93%

84,59%

104.130,26

84,59%

6.131,00

4,98%

5.379,45

4,37%

-

0,00%

3,25%

-

0,00%

0,00%

8.000,00

6,50%

0,00%

0,00%
0,00%
8.000,00

6,50%

123.099,21 100,00% 123.099,21 100,00% 123.099,21 100,00%
Total
Taula 1: Determinacions del planejament vigent, i proposta de Modificació aprovada inicial i provisionalment .
Font: Documentació aportada per l’equip redactor.

Imatge 1: Planejament vigent (imatge esquerra), proposta de Modificació aprovada inicialment (imatge central) i
aprovada provisionalment (imatge dreta). Font: Equip redactor
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5. Anàlisi ambiental
Primerament, pel que fa al procediment ambiental, cal recordar que és d’aplicació a la
Modificació puntual la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica. Segons la seva disposició addicional vuitena, apartat
6.c.segon, no han de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius que produeixen sobre el medi ambient, les modificacions de planejament
urbanístic que es refereixen només a sòl urbà, com és el present cas.
En segon lloc, es recorda que la proposta de Modificació aprovada inicialment va ser
informada per aquesta Oficina Territorial en data 5 d’octubre de 2020, on es posaven de
manifest els valors naturals, ecològics i ecosistèmics associats al bosc de Volpelleres, les
limitacions associades al risc pel transport de mercaderies i l’impacte associat de la
proposta. Atenent les condicions anteriors, i prenent en consideració els pronunciaments
sobre l’àmbit de la Modificació emesos per aquesta Oficina Territorial, en l’informe esmentat
es va concloure el següent:
- Caldrà estudiar alternatives d’emplaçament de l’escola fora de l’àmbit de la Modificació per
tal d’evitar l’afectació associada i així potenciar la permeabilitat ecològica d’aquest àmbit,
realitzant un tractament compatible amb la preservació i potenciació dels valors naturals de
l'àmbit de la riera i bosc de Volpelleres, tal i com es va requerir en els informes emesos
anteriorment per aquesta Oficina Territorial en dates 21 d’abril de 2011 i 30 de maig de
2017.
En el cas que es justifiqui raonadament la impossibilitat de situar l’escola fora de l’àmbit de
la Modificació, caldrà estudiar alternatives d’ubicació i d’ordenació de manera que es
justifiqui el compliment de la Instrucció tècnica de la Direcció General de Protecció Civil, de 2
d’abril de 2019, amb la màxima preservació dels terrenys forestals catalogats, tot evitant
l’afectació d’aquells paratges amb més valors naturals.
En tercer lloc, es fa palès que s’han tramés a aquesta Oficina Territorial diverses
consideracions en relació amb la idoneïtat ambiental de la proposta, les quals es tindran en
compte a l’hora d’elaborar el present informe. Concretament, s’han rebut aportacions de
l’Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura - Ecologistes de Catalunya (ADENC, en
endavant) de 6 de novembre de 2020 i d’en Leonardo Baquedano López de 7 de desembre
de 2020.
Per tal de donar resposta a les consideracions efectuades en l’informe esmentat,
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha aportat nova documentació corresponent a la
Modificació puntual aprovada provisionalment en data 4 de desembre de 2020. A
continuació, es valora el grau d’acompliment d’aquestes consideracions, tenint en compte
els canvis sobrevinguts i les aportacions de caire ambiental trameses a aquesta Oficina
Territorial.
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- Caldrà estudiar alternatives d’emplaçament de l’escola fora de l’àmbit de la Modificació per
tal d’evitar l’afectació associada i així potenciar la permeabilitat ecològica d’aquest àmbit,
realitzant un tractament compatible amb la preservació i potenciació dels valors naturals de
l'àmbit de la riera i bosc de Volpelleres, tal i com es va requerir en els informes emesos
anteriorment per aquesta Oficina Territorial en dates 21 d’abril de 2011 i 30 de maig de
2017.
En relació amb aquesta consideració, en l’informe ambiental aportat, s’adjunten les
respostes efectuades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès pel que fa a l’estudi
d’alternatives. D’una banda, en l’informe emès pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès en data 3 de novembre de 2020 es conclou que la nova escola La
Mirada ha d’anar situada al Parc de Volpalleres per la inadequació de la resta d’equipaments
existents, sense justificar aquesta afirmació, i pel projecte educatiu de l’escola, la qual dona
molta importància als espais exteriors del bosc. Així mateix, en l’informe del Servei de
d’Obres i Projectes, de 4 de novembre de 2020, es constata que el nou emplaçament és
l’adequat, informant favorablement la proposta aprovada provisionalment, sense fer menció
a cap alternativa d’ubicació possible. En relació amb l’anterior, el Director de l’Àmbit de
Gestió d’Urbanisme, emet un informe en data de 16 de novembre de 2020, en el que diu que
no existeixen alternatives a l’emplaçament proposat per la 12a escola que garanteixin la
funcionalitat ni l’adequació a la demanda d’aquest equipament.
Atenent l’anterior, en la documentació aportada es conclou que la determinació d’ubicar
l’escola La Mirada al bosc de Volpelleres es presenta com a única i no correspon estudiar
les diferents alternatives d’emplaçament a altres ubicacions dins del barri de Volpalleres que
garanteixin la funcionalitat i l’adequació a la demanda d’aquest equipament, atès que no
existeixen, sense aportar cap estudi que justifiqui aquesta afirmació.
En relació amb la justificació anterior, es realitzen les consideracions següents:
Primer, recordar que, tot i que la Modificació de referència no siguin objecte d’avaluació
ambiental estratègica, cal donar compliment a l’article 3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, on t’estableix l’obligatorietat
de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i
dels valors paisatgístics. En aquest sentit, per tal de garantir que la ubicació d’un centre
escolar esdevé compatible amb la preservació dels valors naturals i paisatgístics, cal un
estudi d’alternatives on es prioritzin aquells espais amb baix valor ambiental, deixant fora
aquells àmbits de més interès ecològic, representat en aquest cas pel bosc de
Volpalleres, tal i com va quedar palès en l’informe emès per aquesta Oficina Territorial
en data 5 d’octubre de 2020.
Segon, d’acord amb l’anteriorment exposat, constatar que no s’ha aportat un estudi
d’alternatives on es valorin diferents ubicacions possibles, sinó que s’ha justificat la selecció
de l’emplaçament escollit adduint que el projecte educatiu i el projecte escolar impossibiliten
altres ubicacions, tot i que aquest projecte estava pensat per la ubicació prevista pel
planejament vigent, adjacent a l’Institut Leonardo da Vinci i caracteritzat per ser un espai
erm sense valors naturals, tal i com es recalca en les consideracions efectuades per
l’ADENC i en l’informe ambiental emès per l’Ajuntament. Recordar que la localització
esmentada anteriorment es posa en qüestió a l’estar compresa dins d’una zona d’indefensió
pel transport de mercaderies perilloses, no sent possible assegurar la compatibilitat d’un
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centre escolar amb les limitacions establertes en la Instrucció tècnica de la Direcció General
de Protecció Civil, de 2 d’abril de 2019.
En no realitzar una valoració real d’alternatives d’emplaçament tenint en compte les
limitacions ambientals, tant pel que fa a l’interès i als valors naturals associats al bosc de
Volpalleres com per les limitacions derivades del risc químic, la resposta efectuada no es
considera adequada. Per tant, caldrà estudiar alternatives d’ubicació del centre escolar
atenent que les limitacions en relació amb el risc de transport de mercaderies perilloses
obliguen a un replanteig de l’emplaçament d’aquest centre escolar si es vol preservar i
protegir el bosc de Volpalleres, espai d’interès natural i paisatgístic rellevant al terme
municipal de Sant Cugat del Vallès, tal i com es va recollir en l’informe emès per aquesta
Oficina Territorial en data 5 d’octubre de 2020 i com es posa de manifest en les
consideracions efectuades per l’ADENC de 6 de novembre de 2020 i d’en Leonardo
Baquedano López de 7 de desembre de 2020.
En relació amb l’anterior, val a dir que en les aportacions realitzades per en Leonardo
Baquedano Lopez s’aporta l'existència de la parcel·la urbana en les proximitat del Bosc de
Volpelleres, que pertanyen al mateix Ajuntament, possibiliten que la construcció del centre
educatiu pugui realitzar-se en una altra zona sense haver de destruir un dels últims boscos
de la zona i hàbitat natural d'especial interès, que ha de ser conservat. En aquest sentit,
caldrà valorar la idoneïtat d’aquest emplaçament així com d’altres possibles ubicacions de
l’equipament proposat.
En el cas que es justifiqui raonadament la impossibilitat de situar l’escola fora de l’àmbit de
la Modificació, caldrà estudiar alternatives d’ubicació i d’ordenació de manera que es
justifiqui el compliment de la Instrucció tècnica de la Direcció General de Protecció Civil, de 2
d’abril de 2019, amb la màxima preservació dels terrenys forestals catalogats, tot evitant
l’afectació d’aquells paratges amb més valors naturals.
Tot i que no s’ha justificat raonadament la impossibilitat de situar l’escola fora de l’àmbit de
la Modificació, s’entra a valorar la idoneïtat ambiental dels canvis adduïts en la proposta
aprovada provisionalment data 4 de desembre de 2020 en relació amb la proposta aprovada
inicialment en data en data 5 de març de 2020. Tal i com s’ha pogut constatar aquests
canvis consisteixen en reubicar el centre escolar 19 m al nord i en realitzar una rotació sobre
el camí.
En l’informe ambiental aportat es justifica que la nova ubicació disminueix l’afectació de 626
arbres a uns 478 així com es preserva la zona de roureda amb arbres exemplar ubicats a
l’entorn del petit torrent al sud. En aquest sentit, s’analitza la menor pèrdua d’espècies
arbòries, sense entrar a valorar l’impacte associat de la construcció d’un equipament escolar
a la funcionalitat ecològica d’aquest sistema forestal d’alt interès, reconegut en l’informe
emès per aquesta Oficina Territorial en data 5 d’octubre de 2020 així com a les aportacions
realitzades per l’ ADENC i per en Leonardo Baquedano Lopez.
En relació amb l’anterior, en les al·legacions esmentades anteriorment insten a reconèixer el
valor del bosc de Volpalleres com un hàbitat natural d’extraordinari valor ecològic el qual
forma part d’un corredor ecològic que connecta les diferents zones verdes i hàbitats naturals
de la comarca. Així mateix, d’acord amb l’estudi ecològic aportat per en Leonardo
Baquedano Lopez, dins l’àmbit objecte d’estudi es detecten les espècies de fauna poc
habituals o protegides següents: toixó (Meles meles), tòtil (Alytes obstetricans), granota
verda (Pelophylas perezi), sargantana cendrosa (Sammodromus hispanicus), Oriol (Oriolus
oriolus) , picot verd ibèric (Picus viridis) , picot garser groc (Dendrocopos major), rossinyol
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bord (Cettia cetti), entre d’altres. Així mateix, destaca que el bosc comprèn un dels últims
reductes i refugis de pins de port gran de doble peu de la província de Barcelona. Atenent
l’interès natural i ecològic manifest i ja reconegut en l’informe emès per aquesta Oficina
Territorial en data 5 d’octubre de 2020, tant el manifestant com l’ADENC insten a reubicar
l’escola fora del bosc de Volpalleres.
Cal fer constar que segons es desprèn de l’informe emès pel Servei de Gestió del Risc i
Planificació, de data 19 d’octubre de 2020, s’han actualitzat les dades referents al transport
de mercaderies perilloses per ferrocarril, sent associades que afecten l’àmbit objecte
d’estudi de 300 metres en comptes dels 250 metres fixats en la proposta aprovada
inicialment, impossibilitant una ubicació preservi la zona forestal d’interès, fent necessari un
canvi d’emplaçament per tal de donar compliment als condicionants ambientals i a les
limitacions associades a les zones d’indefensió.

Zona d’indefensió

Clau 7b. Equipaments

Alzinars i carrascars

Imatge 2: Ubicació de l’equipament en la proposta aprovada inicialment (imatge esquerra) i en la proposta
aprovada provisionalment (imatge dreta). Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació aportada

Tot i la menor afectació d’espècies arbòries, tenint en compte que es manté la seva posició
central en el bosc de Volpalleres, amb la lleugera reubicació i orientació proposades es
manté l’impacte sobre aquesta massa forestal d’interès, ja que es disminueix la seva
permeabilitat ecològica afectant terrenys catalogats d’habitats d’interès comunitari. Així
mateix, la proposta continua fragmentant l’espai forestal com a conseqüència de la dispersió
territorial de les edificacions, comportant alhora la banalització de l’espai forestal confrontant.
A més, cal tenir en comte els impactes derivats a la fauna i flora d’interès, tant de l’efecte
vora com de l’increment de la intensitat i freqüentació d’ús, amb un major impacte lumínic i
acústic. A més, es recorda l’establert en l’informe emès per aquesta Oficina Territorial on les
dues parcel·les d’espais lliures de 4.000 m2 al nord-oest i sud-oest presenten unes
característiques poc idònies per una recuperació integral dels valors i elements d’interès
afectats pel nou emplaçament de l’equipament.
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Per tant, atenent l’anteriorment esmentat, tenint en compte l’impacte associat a la proposta
sobre el bosc de Volpalleres, no es valora adequadament la proposa de Modificació tenint
en compte els valors naturals i ecològics existents i els pronunciaments emesos per aquesta
Oficina Territorial en l’àmbit d’estudi, on s’instava a potenciar la seva permeabilitat ecològica,
tot garantint la preservació dels hàbitats d’interès comunitari.
6. Conclusions
Vistes aquestes circumstàncies, i un cop fetes les consideracions exposades en els apartats
anteriors, s’emet informe desfavorable sobre la Modificació puntual del planejament vigent a
l’àmbit del parc equipat del Bosc de Volpelleres, al terme municipal de Sant Cugat del
Vallès.
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