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La Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Drets Socials ha emès, en sessió de 23
de maig de 2022 i per tal d’elevar-lo al Ple municipal, el següent DICTAMEN:
Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
l'adjudicació directa de la concessió de domini públic per a l'ús privatiu de la finca
de propietat municipal situada al camí de Can Quadres, núm. 185-199, amb la
finalitat de destinar-la a la construcció i explotació d'un equipament esportiu per a
la pràctica del surf (Exp. PAT/2021/158).
Antecedents de fet
1. El Sr. Jorge Quiñoa Serra, en representació de la societat Lunatica Lodging S.L., amb
NIF B67575878, ha presentat vàries instàncies amb números 140985/2021, 149672/2021 i
28011/2022, en dates 29 de juliol de 2021, 24 d’agost de 2021 i 22 de febrer de 2022
respectivament, en les quals sol·licita “La concessió de 2 parcel·les a la zona de Sant
Oleguer, enfront de la pisca coberta d’Atletisme de Catalunya, per a la construcció d’un
equipament esportiu per a la pràctica del surf”.
2. L’Ajuntament de Sabadell és propietari d’una finca amb la descripció següent:
FINCA 62.758 del Registre de la Propietat 2 de Sabadell
Adreça:

Diverses adreces

Ref. Cadastral:

Parcialment cada un dels següents: 7086009DF2978H0001MA,
7086008DF2978H0001FA,
7088001DF2978H0000YP,
6889004DF2968H0001IU,
7086015DF2978H0001RA,
6889002DF2968H0001DU.

Superfície registral:

106.203,16 m²

Qualificació:

Parcialment cada un dels següents: Sistema d’espais lliures cursos
de rius (clau D-6), Sistema d’equipament esportiu i de lleure (clau C10), Sistema d’espais lliures parcs ecològico-paisatgístics (clau D-3),
Sistema local viari (clau a-1), Sistema d’espais lliures parc veïnal
(clau d-2), Sistema d’equipament esportiu (clau C-4), Sistema
d’equipament educatiu (clau c-1), segons el Text Refós del Pla
General Municipal d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament
el 31 de juliol de 2000, per resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques i publicat al DOGC núm. 3236 de data 2
d’octubre de 2000.

Inventari:

Parcialment cada un dels següents: I1d/1.002, I1b/9.023, I2a/1.036,
I1a/1.300, I1b/0.735, I1a/1.270, I1a/1.030, I1a/1.269, I2a/1.039,
I2a/1.038.
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Descripció registral: URBANA. Porció de terreny de forma irregular ubicat a Sabadell, amb
una superfície de CENT SIS MIL DOS-CENTS TRES METRES AMB SETZE
DECÍMETRES QUADRATS.
Limita: al Nord, amb finques de propietat municipal qualificades de parc veïnal del Ripoll –
clau d.2(r)-, de parc ecològic paisatgístic –clau D.3-, d’equipament esportiu de lleure –clau
C.10- sobre la qual s’emplaça la resta de l’equipament de la “bassa de Sant Oleguer” i de
vials –clau a.1- el carrer de Pablo Iglesias; al Sud, en part amb finques incloses en la
modificació puntual del Pla general en l’àmbit de la Unitat d’actuació R26 –MPG 45-, i en
part, amb parcel·la segregada qualificada de sistema general d’equipament esportiu –clau
C.4-, en virtut de la mateixa modificació puntual del Pla General municipal d’ordenació de
Sabadell; a l’Est, amb el Riu Ripoll; i a l’Oest, amb finca propietat municipal qualificada
d’equipament esportiu –clau c.4- on s’emplaça el complex esportiu “Joan Serra”, i altres
finques qualificades d’equipament educatiu –clau c.1- de parc veïnal del Ripoll –clau d.2(r)
i de parc ecològic paisatgístic – clau D.3Dades registrals: La finca està inscrita en el Registre de la propietat núm. 2 de Sabadell al
Volum 4.001; Llibre 1.779; Foli 71; Finca 62.758.
Títol d’adquisició: Pertany la totalitat del ple domini a l’Ajuntament de Sabadell per títol
d’agrupació de l’any 2007.
Càrregues: Lliure de càrregues.

Per Decret 4729/2022, de 27 d’abril de 2022 s’ha segregat la finca que serà objecte de la
concessió:
FINCA a concessionar
Adreça:

Camí de Can Quadres, 185-199

Ref. Cadastral:

Parcialment cada un dels següents: 7086009DF2978H0001MA,
7086008DF2978H0001FA.

Superfície registral:

28.088,81 m²

Qualificació:

Sistema d’equipament esportiu i de lleure (clau C-10), segons el
Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell,
aprovat definitivament el 31 de juliol de 2000, per resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques i publicat al DOGC
núm. 3236 de data 2 d’octubre de 2000.

Inventari:

I2a/1.036.

Descripció registral: URBANA. Porció de terreny de forma irregular allargada, ubicat a
Sabadell, en el paratge denominat de Sant Oleguer, que ocupa una total superfície de
VINT-I-VUIT MIL VUITANTA-VUIT METRES QUADRATS AMB VUITANTA-UN
DECÍMETRES QUADRATS (28.088,81 m²) de superfície de sòl destinat a Sistema
d’equipament esportiu i de lleure (clau C-10). Dins d’aquest terreny hi ha una zona
definida com a zona inundable de 15.708,36 m².
Limita: al Nord, amb finca de la que se segrega on s’ubica la bassa de Sant Oleguer
qualificada d’equipament esportiu i de lleure (clau C-10) mitjançant un pas entre el camí
de Can Quadras i el camí de voreja el Riu Ripoll; al Sud, amb la finca cadastral
7086007DF2978H0001TA qualificada de Zona industrial del Ripoll (clau 6-1); a l’Est, amb
finca de la que se segrega qualificada parcialment de viari local (clau a-1) i parcialment
d’equipament esportiu i de lleure (clau C-10) mitjançant el camí que voreja el Riu Ripoll; i a
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l’Oest, amb finca de la que se segrega camí de Can Quadras amb qualificació de viari
local (clau a-1) i de Parc Ecològico-paisatgístic (clau D-3).

La finca del camí de Can Quadres número 185-199 es troba actualment desocupada i
sense ús assignat.
3. En data 4 de novembre de 2021, el Cap del Servei d’Esports ha emès informe en els
següents termes:
“Els terrenys pels que es sol·licita la concessió administrativa es troben en l’entorn de
l’anella esportiva de Sant Oleguer, que engloba els següents equipaments esportius
municipals: Complex Esportiu Sant Oleguer, La Bassa, Pavelló Municipal d’Esports i
Piscines Municipals Joan Serra, sent una de les zones principals d’activitat i serveis
esportius a la Ciutat.
El surf és un esport practicat de manera habitual al mar i que s’ha popularitzat i
augmentat la seva pràctica en els darrers anys, fet que l’ha portat a ser per primera
vegada inclòs en el programa del Jocs Olímpics de Tokio 2020.
A nivell català la pràctica federada està promoguda per la Federació Catalana de Surf
que depèn de la Federación Española de Surf a nivell estatal i que estan constituïdes
per clubs, esportistes tècnics, jutges i associacions esportives dedicades a la pràctica i
el foment de qualsevol de les especialitats de surf en les seves diverses manifestacions
(Shortboard, Longboard, Stand up Paddle, bodyboard, Skimboard, bodysurf,
Kneeboard, etc)
La instal·lació que es proposa implantar en els terrenys municipals, i de les que
existeixen experiències similars en diferents punts d’Europa i el Món, permet la pràctica
d’aquest esport en un entorn artificial a nivell d’iniciació, entrenament, competició i
lleure”.
4. En data 26 d’octubre de 2021, l’arquitecte de la Secció de Planejament Urbanístic ha
emès informe urbanístic en els següents termes:
“Classificació del sòl:
Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística:
Camí de Can Quadres, 185 (ref. cadastral 7086009DF2978H): La parcel.la està
qualificada com a sistema d’equipaments comunitaris, Equipament general esportiu i
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de lleure (clau C-10), en unitat de recorregut paisatgístic (P), llevat d’una franja
estreta en el seu cantó est, confrontat amb la llera del riu Ripoll, que esta qualificada
com a sistema local de comunicacions, camins del Ripoll (clau a-1r).
S’entén per unitat de recorregut paisatgístic aquell conjunt de sistemes que a través
d'un vial vertebrador, estructuren un recorregut de paisatge obert format per parcs,
jardins i edificis públics singulars, respecte dels quals el Pla General pretén un
tractament de conjunt pel que fa a la forma de l'edificació i la distribució dels espais
públics.
D’altra banda, en relació amb els camins que discorren pels terrenys d’aquesta
parcel·la es fan les següents consideracions:
o Respecte el camí existent paral·lel al riu Ripoll, assenyalar que hi ha un desajust
gràfic entre la traça real del camí i la qualificació urbanística d’aquest com a
camins del Ripoll (clau a-1r). La delimitació dels terrenys qualificats com a
equipament general esportiu i de lleure (clau C-10) s’han d’entendre ajustats a la
traça real del camí.
o Quant al camí existent que connecta el que segueix la riba del riu Ripoll amb el
Camí de Can Quadres, paral·lel a la partió amb l’equipament existent de la Bassa
de Sant Oleguer, indicar que aquest desenvolupa una funció essencial. És
l’accés principal en aquesta banda de la ciutat al riu Ripoll i cal preservar-lo. A
més, pel seu subsòl discorren serveis soterrats. Per tant, els terrenys afectats pel
camí haurien de quedar exclosos de l’àmbit susceptible de concessió.
o També, afegir que és indicatiu el traçat del camí de la xarxa rural que travessa els
terrenys de la parcel·la de sud-est a nord-oest en les proximitats a la seva partió
sud-oest, grafiat amb línies discontinues en els plànols utilitzats com a base per a
la confecció de les figures 2 i 3 (disposició provinent de la MPG-5). La
funcionalitat d’aquest camí es pot aconseguir en un altre lloc justificadament.
Camí de Can Quadres, 199 (ref. cadastral 7086008DF2978H): La parcel.la està
qualificada com a sistema d’equipaments comunitaris, Equipament general esportiu i
de lleure (clau C-10), en unitat de recorregut paisatgístic (P), llevat d’una porció
estreta en el seu cantó est, confrontat amb la llera del riu Ripoll, que esta qualificada
com a sistema local de comunicacions, viari (clau a-1).
Assenyalar que el límit d’aquesta parcel.la en la partió oest no coincideix amb el límit
de la qualificació C-10. A partir de la valoració de l’adequació del projecte
arquitectònic que es realitzi, que no és objecte d’aquest informe, caldria valorar la
conveniència que la tanca del nou equipament coincidís amb el límit del terrenys
qualificats com a C-10 en aquesta banda.
Usos admesos: En l’àmbit qualificat de les dues parcel·les com a equipament
general esportiu i de lleure (clau C-10):
Ús dominant: Lleure i Esportiu
Usos compatibles: Tots els usos específics admesos als equipaments amb la
condició de no ser contradictoris amb l’ús dominant. S’entendrà que un ús és
contradictori amb l’ús dominant quan impedeixi o dificulti l’establiment d’aquest ús.
Els usos compatibles, junt amb els seus possibles usos complementaris, hauran de
ser minoritaris en relació als usos dominants admesos.
El subsòl dels sistemes d’equipaments que ja siguin de titularitat pública es podrà
destinar a l’aparcament de vehicles el qual tindrà la consideració d’ús compatible.
Aquest aparcament també contindrà les places d’aparcament amb caràcter d’ús
complementari obligatori de l’ús de l’equipament. Aquesta activitat d’aparcament
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podrà desenvolupar-se directament o indirectament en règim de concessió
administrativa.
Usos complementaris: S’entén per ús complementari aquell ús o usos específics
d’equipaments que es generen a partir de l’ús dominant o compatible assignat i el
complementen funcionalment. Aquests usos hauran de ser minoritaris en relació a
l’ús que complementen i no podran existir independentment d’aquest. Aquests usos
queden limitats a un 10% del sostre de l’ús al qual complementa.
De manera excepcional i justificada, també es poden admetre com a usos
complementaris determinats usos específics amb les següents condicions:
 Comercial: haurà d’estar limitat a un 5 % del sostre de l’ús al qual complementa.
 Restauració: haurà d’estar limitat a un 10 % del sostre de l’ús al qual
complementa.
 Aparcament de vehicles: s’entendrà com a ús complementari obligatori de tota
la resta d’usos (dominant, compatibles i complementaris) que es puguin
assignar als equipaments, amb les previsions mínimes establertes pel
planejament i ordenances reguladores en funció de cada ús.
El subsòl dels sistemes d’equipaments que ja siguin de titularitat pública es podrà
destinar a l’ús d’aparcament de vehicles, el qual també contindrà les places
d’aparcament amb caràcter d’us complementari obligatori. Aquesta activitat
d’aparcament podrà desenvolupar-se en règim de concessió administrativa o
altra forma de gestió directa.
En el cas que el programa funcional faci necessari augmentar el percentatge màxim
admès dels usos complementaris, es requerirà la formulació i tramitació d’un pla
especial urbanístic d’iniciativa pública el qual establirà í justificarà la nova proporció
o percentatge dels usos complementaris en relació als altres usos admesos.
Condicions d'ordenació i edificació
Equipament general esportiu i de lleure (C-10):
El sistema d’ordenació serà per volumetria específica quedant regulats amb els
paràmetres urbanístics propis d’aquest sistema d’ordenació, per bé que les
construccions i instal·lacions s’adequaran a l’entorn urbà on s’insereixin.
 Índex d'edificabilitat neta: 0,2 m2st/m2s
 Ocupació màxima de la parcel·la:
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o Edificació: 10%
o Instal·lacions esportives: 40%
Els edificis d’equipaments emplaçats en una "unitat de recorregut paisatgístic" (P)
hauran de tenir una resolució tècnica acurada, que reforci el criteri de recorregut
visual. D’altra banda, els espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin
l'entorn d'aquests equipaments es sistematitzaran com a espais lliures enjardinats.
Aquests espais lliures enjardinats hauran de tractar-se de la manera més
naturalitzada possible, atès l’entorn singular en què s’ubiquen com és el parc fluvial
del riu Ripoll.
Per a l’ordenació volumètrica de l’equipament es
d’un instrument de planejament derivat, atenent a
caràcter general emplaçat en unitat de recorregut
riu Ripoll, d’acord amb les finalitats que per al
legislació urbanística.

considera necessària la redacció
la seva condició d’equipament de
paisatgístic i en el parc fluvial del
planejament derivat estableix la

Condicions de protecció:
La parcel·la camí de Can Quadres, 185 conté un bé protegit segons el seu valor
arqueològic: Forma part d’un espai d’expectativa arqueològica (EEA) denominat
“Sèquia Monar” amb número d’identificació 66.
Aquest (EEA) es troba dins la categoria d’Espai d’àmplia expectativa arqueològica
amb nivell de protecció sistemàtica en què el tipus d’intervenció a realitzar serà de:
documentació/prospecció/excavació.
Planejament en tràmit: La parcel·la camí de Can Quadres, 185 conté un bé protegit
segons el seu valor arqueològic, d’acord amb el Pla especial urbanístic de protecció
del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell
(PEPS), en tràmit:
Patrimoni arqueològic:
Denominació: Sèquia Monar
Identificació: AEA.062.BARP
Nivell de protecció: 6. Àrea d’expectativa arqueològica
Inundabilitat hidràulica i legislació sectorial associada:
Els terrenys de l’àmbit de l’informe es troben fora del domini públic hidràulic (DPH),
la seva zona de servitud (ZS) i la Zona de Flux Permanent (ZFP), i dins, una part
important, en la zona de policia (ZP) de llera del riu Ripoll. Fent-se necessària per
l’execució de qualsevol obra o treball l’autorització administrativa dels organismes
de conca.
Quant a la inundabilitat, una part important del terrenys de l’àmbit es troben en zona
inundable per a un període de retorn de 500 anys, no així per a períodes inferiors de
10 i 100 anys.
Tenint en consideració que es troba en zona inundable, però fora de la Zona de Flux
Preferent i en tractar-se d’un àmbit en sòl urbà consolidat (sòl en situació
d’urbanitzat), d’acord amb la legislació sectorial relativa, es permet la implantació de
centres esportius. Això sí tenint en compte, en la mesura del possible, condicionants
de seguretat que fomentin l’autoprotecció i disminueixin la vulnerabilitat.
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Quant a la tramitació amb l’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que es troba en
zona inundable s’hauran de tenir en compte les següents consideracions addicionals
relatives a l’autorització:
- Que el promotor haurà de subscriure una declaració responsable on expressi
clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil
aplicables al cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles
afectats. La declaració responsable s’integrarà a l’expedient d’autorització; en cas
que no hagi estat inclosa a un expedient d’autorització de l’administració hidràulica,
s’haurà de presentar a aquesta administració amb una antelació mínima d’un mes
abans de l’inici de l’activitat.
-

Que prèviament a l’inici de les obres, el promotor haurà de disposar del certificat
del Registre de la Propietat en el qual s’acrediti que existeix anotació registral
indicant que la construcció es troba en zona inundable.

Avaluació ambiental:
L’àmbit en qüestió afecta exclusivament a sòl urbà, no es deriven efectes sobre la
xarxa natura 2000 o altre espai d’interès natural protegit i per la naturalesa de les
activitats que es puguin desenvolupar, quant als usos admesos, no estaran sotmeses
al procediment d’impacte ambiental (supòsits determinats en l’apartat quart de la
lletra a del punt 6 de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol), per la qual cosa no caldrà avaluació ambiental estratègica.
No obstant això, atesa la singularitat de l’emplaçament en el parc fluvial del riu Ripoll
es recomana que l’instrument de planejament derivat que desenvolupi l’equipament
incorpori un informe ambiental adequat a la naturalesa i dimensió del projecte. Aquest
analitzarà les principals afeccions ambientals i proposarà mesures adequades al
respecte, amb el criteri que la urbanització que es realitzi sigui el més naturalitzada
possible, atès l’entorn on es situa”.
5. En data 18 d’octubre de 2021, el Cap del Servei d’Obres d’edificis i béns municipals ha
emès informe en els següents termes:
 “L’actuació es realitza en àmbit de sòl urbà consolidat i resulta afectat per la zona
inundable del riu Ripoll (Fora de la zona de flux preferent). Domini públic hidràulic.
Zona de Policia.
Caldrà aportar la corresponent justificació.
 Estudi de mobilitat. Tenint en compte que en el mateix sector hi ha altres
equipaments esportius com la Pista Coberta de Catalunya, la Bassa de Sant
Oleguer i el Complex Esportiu de Sant Oleguer.
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Caldrà aportar un estudi de mobilitat on es contempli la simultaneïtat de màxima
afluència al sector.
 Tenir especial cura en la integració paisatgística i en especial la seva relació directe
amb els accessos al camí del Riu Ripoll i al mateix camí del Riu Ripoll.
El projecte hauria de contemplar la urbanització d’aquests dos àmbits.
 Seria recomanable configurar les edificacions de tal manera que s’aconseguís una
major integració paisatgística, en especial l’edifici de vestidors per a visitants, sala
control i bar perpendicular al riu Ripoll. La seva implantació no hauria de formar una
possible barrera en el cas de crescuda del riu”.

6. En data 8 de novembre de 2021, la Cap del Servei de Transició energètica ha emès
informe en els següents termes:
A. “Aspectes ambientals en la urbanització
1. La proposta ha de reduir l’artificialització i l’edificació, d’acord amb el planejament
vigent i que s’apliquin criteris de renaturalització i connectivitat natural i paisatgística
de l’eix del riu Ripoll. Les instal·lacions i espais associats a l’activitat proposades
introdueixin patrons urbans que no afavoreixen una transició de l’espai natural cap a
la ciutat.
2. La proposta preveu la urbanització d’una part important de l’àmbit, que suposaria un
increment del grau d’impermeabilització del sòl. Dels usos compatibles en aquests
terrenys que es determinin des del Servei de Planejament d’acord amb la normativa
vigent, la resta d’espai haurà de garantir al màxim la permeabilitat. D’acord amb
l’Ordenança d’estalvi d’aigua, en el seu article 18, determina:
a. En totes les actuacions d’urbanització, inclosos els projectes d’urbanització de
planejament, els projectes d’obra d’espais lliures públics i els projectes
d’edificació que incloguin el tractament d’espais lliures de parcel·la, cal utilitzar,
preferiblement, superfícies permeables, minimitzant les zones de pavimentació o
ocupació impermeable de les superfícies en les quals sigui estrictament
necessari. Aquesta mesura és d’aplicació en tots els espais lliures.
b. Tenen la consideració de superfícies permeables, entre altres, els paviments
porosos com graves, sorres, escorces i materials ceràmics porosos. La
instal·lació de llosetes, empedrats o llambordes executats sobre bases i juntes de
material permeable tindran també aquesta consideració.
c. Per a zones enjardinades s’ha d’afavorir la permeabilitat mitjançant la utilització
d’encoixinats o altres tecnologies amb la mateixa finalitat. Tot això, amb l’objectiu
d’afavorir la infiltració i evitar la compactació del sòl.
3. Caldrà fomentar l’ús de recursos hídrics alternatius a la xarxa d’aigua potable en el
planejament urbanístic, d’acord amb l’article 17:
a. Tots els instruments de planejament urbanístic de desenvolupament han de tenir
en compte les instal·lacions necessàries per abastar-se de la xarxa municipal
d’aigua no potable en els usos previstos en ordenança d’estalvi d’aigua i, en cas
contrari, han de contenir una justificació tècnica i/o econòmica que motivi la
manca d’incorporació al subministrament d’aquesta xarxa (article 17.1)

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

8/36

²3F612P0748695W090W4Km»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

3F61 2P07 4869 5W09 0W4K
DAP/2022/7

DOCUMENT NÚM.

DAP16I0061

DATA

24-05-2022

Àrea de Presidència i Drets Socials
Direcció d'àrea
23/05/2022 - Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Drets Socials

b. Tota promoció d’edificis destinats a activitats econòmiques, equipaments o
residencial que disposi de zones enjardinades d’una superfície de 5.000 m2 o
superior han d’incorporar, en la fase de projecte, un estudi de viabilitat d’una
instal·lació comunitària de reutilització, reciclat o aprofitament d’aigües per a reg,
que inclogui una descripció detallada de les instal·lacions i els equips tècnics
emprats i els estalvis d’aigua previstos (article 17.2).
c. En els estudis de viabilitat esmentats, cal incloure-hi els cabals a utilitzar i el seu
sistema de mesura conjuntament amb una descripció de les instal·lacions,
materials, tractaments i controls necessaris per garantir la qualitat de l’aigua,
sense que es vegi deteriorada en l’emmagatzematge i la distribució. (article 17.3).
d. El patrimoni hidrogeològic i hidràulic del terme municipal de Sabadell inclòs en el
Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) ha de ser objecte
d’especial respecte i protecció en el planejament urbanístic. Aquells bens
emergents que es detectin, l’Ajuntament de Sabadell determinarà si són objecte
d’inclusió en el catàleg del PEPPS (article 17.4).
B. Inundabilitat
L’àmbit de la proposta es situa en zona de policia de lleres, per tant, caldrà que es
tramiti l’autorització corresponent amb l’Agència Catalana de l’Aigua. D’acord amb
l’article 6 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, defineix els marges com els
terrenys que llinden amb les lleres públiques, i estableix que, en tota la seva
extensió longitudinal, els marges estan subjectes a:
a) una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH
b) una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les
activitats que s’hi desenvolupin
La zona de servitud: té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH, i ha de
quedar lliure de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot
moment. Qualsevol actuació en zona de servitud estarà sotmesa a l’especificat a
l’article 7.2 del RDPH. La plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà
l’autorització de l’ACA.
Amb la finalitat de protegir el domini públic hidràulic i el règim de corrents, l’article 9
del RDPH estableix que a la zona de policia de 100m d’amplada les següents
activitats i usos del sòl resten sotmeses al que diu el RDPH:
a) Les alteracions substancials del relleu del terreny
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b) Les extraccions d’àrids
c) Les construccions de qualsevol tipus, ja tinguin un caràcter definitiu o provisional
d) Qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim
d’avingudes, o que pugui ser causa de degradació o deteriorament del domini públic
hidràulic
Per realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l’autorització de
l’ACA, a no ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures
d’ordenament urbanístic o plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats
per l’ACA i s’hagin recollit les previsions formulades en aquests informes (article
78.1 RDPH). Totes aquestes obres es regiran pel que estableixen els articles 52 a
54, 78 i 79 del RDPH.
En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic
hidràulic caldrà que tinguin l’autorització expressa d’aquest Organisme, excepte els
casos en què l’informe exclogui expressament aquesta necessitat.
C. Hidrologia i cicle de l’aigua
1. A banda de tot l’exposat a l’apartat A), la proposta no contempla el volum d’aigua de
la piscina de surf, ni el consum d’aigua previst anual, ni l’origen de la mateixa (de la
xarxa municipal d’aigua potable, del freàtic o aigua no potable) per analitzar el seu
impacte.
2. En el cas que sigui un establiment amb alt requeriment d’aigua, que consumeixi un
consum d’aigua igual o superior a 10.000 m3 anuals, han de disposar d’un Pla de
gestió sostenible de l’aigua que contingui les projeccions d’ús, la identificació
d’àrees per a la reducció, reciclatge, reutilització d’aigua o aprofitament de les
aigües pluvials i les mesures d’eficiència a aplicar, en el qual s’especifiquin les fites
de conservació i el calendari d’actuacions previst (article 8 ordenança estalvi
d’aigua).
3. La proposta presentada contempla que “l’aigua de pluja de les cobertes es recollirà
en un dipòsit i s’usarà per a les cisternes dels WC, el rec de jardins i els excedents
es poden utilitzar per a l’emplenat de la piscina produït per l’evaporació previ
tractament de pH”. Sense caràcter limitant i de forma específica, caldrà aplicar els
següents sistemes i mesures d’estalvi d’aigua, d’acord amb l’article 22:
a.
b.
c.

Comptadors individuals
Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua
Mecanismes estalviadors (reductors de cabal, aixetes i cisternes amb
mecanismes d’estalvi d’aigua,..)
d. Sistemes de captació d’aigües pluvials
Els edificis de titularitat privada d’usos com l’esportiu que disposin de zona verda
de més de 100 m2 han d’incorporar un sistema per a l’aprofitament d’aigua de
pluja per al reg (article 6.1), seguint els criteris de disseny de la mateixa
ordenança i de la seva guia d’aplicació
e. Sistemes de recuperació d’aigües grises
La proposta preveu uns vestuaris, per tant, els edificis de titularitat privada de nova
construcció amb nombre de dutxes superior a 2, han d’incorporar un sistema de
reutilització d’aigües grises per a les cisternes dels vàters (article 6.2), seguint els
criteris de disseny de la mateixa ordenança i de la seva guia d’aplicació.
4. , principalment:
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Respectar l’estructura natural del terreny, en la mesura que sigui possible.
Crear zones d’ombra, que redueixen el poder dessecant del sol.
Incorporar recobriments de sòl com pedra, grava, escorça d’arbres, etc., que
redueixen les pèrdues d’aigua per evaporació.
Seleccionar espècies útils en xerojardineria o jardineria de baix consum d’aigua,
que siguin espècies no invasores.
Utilitzar sistemes de reg eficient i distribuir les plantes en grups amb necessitats
de reg similars, concentrant el volum de reg on sigui necessari, sempre que el
disseny ho permeti.

Pel que fa al sanejament de les aigües residuals que es generin en tot el recinte:
a. En relació amb la piscina, la proposta contempla un circuit tancat de l’aigua.
Caldrà garantir aquest circuit tancat i especificar el tractament de les aigües que
es durà a terme, així com s’haurà d’aportar el protocol de manteniment de les
instal·lacions associades.
b. Caldrà determinar quin serà el cabal màxim d’abocament de les aigües
residuals a la xarxa de clavegueram per tal de verificar si el col·lector interceptor
del Ripoll pot absorbir les puntes de cabal que es puguin produir.
c. En cap cas, es poden connectar les aigües residuals directament al col·lector
interceptor del Ripoll que passa pel camí. En el projecte d’urbanització, s’haurà
d’avaluar el traçat de ramal de col·lector més adequat i el punt de connexió més
proper.
d. Qualsevol instal·lació de sanejament haurà d’acomplir amb el que determina
l’Ordenança d’abocaments.
e. Caldrà valorar la possibilitat, donada la proximitat de la llera del Ripoll, de
dissenyar una xarxa d’aigües pluvials separativa ja que en noves urbanitzacions
la conca urbana de les quals pugui desguassar a una llera pública, cal
dissenyar una xarxa d’aigües pluvials separativa, d’acord amb l’Ordenança
d’estalvi d’aigua. Els criteris de disseny han d’acomplir el que estableix la
normativa municipal existent.

D. Ambient atmosfèric
1. Pel que fa a la contaminació acústica, caldrà garantir els objectius de qualitat als
receptor acústics propers, d’acord amb el mapa de capacitat acústica aprovat i la
normativa vigent, d’acord amb l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions de
Sabadell, aprovada al 2010, així com la normativa catalana i estatal.
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2. En relació amb la contaminació lumínica, l’enllumenat exterior haurà d’acomplir les
prescripcions de l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’acord amb el que
dictamini el servei competent en la matèria (el servei d’Infraestructura urbana).
E. Canvi climàtic
1. Amb les dades contemplades a l’avantprojecte no es pot valorar l’impacte en relació
a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) així com tampoc el seu impacte
sobre la mobilitat forçada de la mateixa, en relació a la Declaració d’Emergència
Climàtica de Sabadell, aprovada al 2020, i que aposta per la neutralitat climàtica al
2050.
2. La proposta no contempla quin consum energètic té associat el funcionament de la
instal·lació ni la superfície de plaques prevista per autoconsum en relació a la
transició i foment de l’autosuficiència energètica.
F. Paisatge i connectivitat paisatgística
1. Vers a la integració paisatgística de l’activitat en l’entorn i donada la proximitat de
l’àmbit al camí del riu i el riu Ripoll caldrà crear apantallaments visuals mitjançant
tanques vegetals arbòries i arbustives amb espècies autòctones i adaptades a
l’entorn.
2. Pel que fa als espais oberts i la connectivitat ecològica s’haurà de tenir en compte el
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). El Ripoll és un corredor fluvial
(d’acord amb el plànol 1.2 del PTMB article 2.23 i 2.24) ) i a la zona del voltant d’on
es vol realitzar la piscina existeixen zones de “valor ambientals, ecològics o
científics” i “valors connectius” que cal preservar (article 2.13 del PTMB).
3. Cal tenir en compte els objectius, criteris i mesures definits tant en el Catàleg de
paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona com en la Carta del Paisatge.
Segons la Modificació del PGO de Sabadell
Les Directrius del Paisatge del Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona, aprovat definitivament l'11 de desembre de 2014,defineixen unes
directrius generals que estan basades en el conjunt de catàlegs del paisatge i són
d’aplicació per als diversos paisatges de Catalunya. I defineix unes directrius
específiques que es basen en els objectius de qualitat paisatgística adoptats en el
Catàleg.
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) i la proposta de mesures (criteris) i
accions que s’exposen a continuació són específics de la unitat de paisatge 17.
Plana del Vallès on es localitza el terme municipal de Sabadell. Igualment, també
són d’aplicació els definits per a tot l’àmbit territorial de la regió metropolitana de
Barcelona continguts en els capítols 13 i 14 de la memòria del Catàleg del paisatge.
Els poders públics i privats, així com els agents socials i la societat en general, han
de vetllar pel compliment d’aquests objectius de qualitat paisatgística.
Unitat de paisatge 17. Plana del Vallès
Els objectius de qualitat paisatgística de les unitats de paisatge del SNU de
Sabadell, són:
17. Plana del Vallès

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

12/36

²3F612P0748695W090W4Km»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

3F61 2P07 4869 5W09 0W4K
DAP/2022/7

DOCUMENT NÚM.

DAP16I0061

DATA

24-05-2022

Àrea de Presidència i Drets Socials
Direcció d'àrea
23/05/2022 - Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Drets Socials

17.1. Uns assentaments ordenats, que no comprometin els valors i els elements que
defineixen el paisatge de la Plana de Vallès (obert, rural, agroforestal, de morfologia
ondulada) i amb uns accessos als nuclis de qualitat.
17.2. Un sistema d’urbanitzacions compactes i integrat en el territori, ben relacionat
amb l’entorn forestal i agrícola, que prioritzi el manteniment dels connectors
ecològics i paisatgístics existents.
17.3. Un sistema d’infraestructures lineals ben integrat, que no generi noves
fractures en el territori i amb traçats que obeeixin a criteris d’integració paisatgística.
17.4. Unes activitats agràries que ajudin a conservar el caràcter i la identitat del
paisatge vallesà a través de la generació de rendes econòmiques suficients i que
mantinguin els elements amb valor cultural o patrimonial de les explotacions
agràries.
17.5. Uns rius i àmbits fluvials de la conca del Besòs amb una alta qualitat ambiental
i paisatgística.
17.6. Uns paisatges dels entorns de la ciutat –rodals en terminologia típica
vallesana- gestionats, vius i de qualitat, ben relacionats amb les ciutats que els
originen.
17.7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més
rellevants i permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana
del Vallès.
I entre les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació:
17.12. Impulsar actuacions dirigides a revaloritzar i fer accessibles les lleres fluvials
urbanes o periurbanes per posar-les a l’abast de la gent mitjançant estratègies d’ús
públic específiques.
17.20. Promoure actuacions de millora paisatgística en els accessos als nuclis de
població.
17.21. Facilitar el lleure públic de proximitat, ordenat i estructurat, sense malmetre
els paisatges dels rodals. En aquest sentit, cal impulsar la creació de camins per a
vianants i per a bicicletes que uneixin els centres urbans i travessin els espais
oberts.
17.22. Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, etc.) en projectes de
parcs periurbans i tenir en compte en el disseny el paisatge forestal propi del Vallès
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G. Riscos geològics
Cal tenir en compte la quantitat i extensió de materials antròpics d'aquesta zona a
l'hora de dissenyar possibles construccions sobre dels mateixos. Per controlar el seu
grau de consolidació calen els perceptius estudis geotècnics”.
7. En data 3 de novembre de 2021, la Cap de la Secció tècnica d’activitats ha emès
informe en els següents termes:
 “L’activitat de centre esportiu per a la pràctica de surf s’adscriu a l’ús esportiu, i és
admissible urbanísticament com a ús dominant. Les activitats de restauració, comercial
i aparcament, es generen a partir de l’ús dominant i s’admeten com a complementàries,
amb els següents condicionants: l’activitat de restauració restarà limitada a un 10% del
sostre de l’ús esportiu, l’activitat comercial restarà limitada amb un 5 % del sostre del
sostre de l’ús esportiu i l’aparcament de vehicles és un ús complementari obligatori.
 L’activitat centre esportiu per a la pràctica del surf està sotmesa al règim
d’intervenció administrativa de comunicació amb projecte i certificat tècnic. Previ al
tràmit de comunicació, caldrà obtenir les corresponents llicències d’obres, l’informe i
control preceptiu en matèria d’incendis, i la resta d’autoritzacions i registres sectorials,
fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l’activitat”.
8. En data 10 de novembre de 2021, el Coordinador d’àrea de Cohesió territorial,
desenvolupament urbà, seguretat i civisme, ha emès informe d’oportunitat sobre la
concessió administrativa de domini sobre els terrenys municipals en els següents
termes en referència a l’oportunitat de la concessió:
1. “La proposta presentada planteja la implantació d’unes instal·lacions destinades a
la pràctica esportiva del surf mitjançant la construcció d’una piscina especialment
dissenyada i equipada amb un equip de generació d’onades de diverses alçades i
freqüències, unes edificacions destinades a serveis, vestidors i restaurant, i una zona
d’aparcament de vehicles per als usuaris de la instal·lació. En total, la instal·lació
proposada ocupa una superfície de 24.072 m2
2. Els terrenys de titularitat municipal sobre els quals es proposa la referida
instal·lació es troben en règim de sòl urbà consolidat i tenen en la seva major part la
qualificació de sistema d’equipaments comunitaris destinats a equipament general
esportiu i de lleure (clau C-10).
3. Dels informes emesos se’n desprèn que la instal·lació proposada es compatible
amb les determinacions del planejament urbanístic vigent.
4. Els terrenys sobre els quals es proposa la implantació no tenen programada la
construcció de cap nova instal·lació esportiva o de lleure d’iniciativa municipal, per la
qual cosa es troben a data d’avui sense una destinació assignada per part de
l’Ajuntament de Sabadell.
5. La instal·lació contemplada correspon a un format de pràctica esportiva,
d’entrenament i d’iniciació del surf en un àmbit construït que compta amb diversos
exemples de característiques similars implantats en diversos indrets.
Es tracta d’una activitat de caràcter singular i diferencial respecte al conjunt de les
activitats esportives que es practiquen en àmbits no marítims, però que alhora conté
també un caràcter complementari al conjunt d’activitats esportives que actualment es
desenvolupen en el complex d’instal·lacions que envolten els terrenys proposats: la
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Bassa de sant Oleguer, la Pista Coberta de Catalunya, el complex esportiu de Sant
Oleguer i les piscines municipals Joan Serra.
La implantació d’aquesta nova instal·lació esportiva vindria doncs a complementar,
eixamplar i reforçar el complex esportiu existent en aquest àmbit de la marge dreta
del riu Ripoll, amb una nova modalitat de pràctica esportiva d’aigua que alhora
incorpora un nou caràcter de centralitat en tant que es tractaria de l’única instal·lació
d’aquestes característiques existent fins ara a Catalunya.
Així mateix, aquesta instal·lació contribuiria també a la consolidació i potenciació del
conjunt d’activitats esportives i lúdiques que es van desenvolupant al llarg dels
marges del riu Ripoll, reforçant així el caràcter divers d’aquest àmbit com a un espai
d’alt interès ambiental, paisatgístic, lúdic i esportiu.
Atesa la singularitat de la instal·lació proposada en quant a la seva destinació concreta
i també la seva relació amb el conjunt de les instal·lacions que configuren el complex
esportiu de Sant Oleguer, a criteri de qui subscriu concorren les condicions per tal que
sigui considerada una instal·lació d’interès general per al municipi als efectes d’allò
que estableix l’article 137.4.c) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de
les Administracions Públiques.
6. La implantació de la instal·lació proposada hauria d’estar sotmesa en tot cas a les
condicions d’ordenació urbanística, d’integració paisatgística, de sostenibilitat
ambiental, d’avaluació de la mobilitat generada, d’afectació hidràulica i de llicències i
autoritzacions administratives que venen referides en els informes emesos per part
dels diferents serveis i que es concreten en l’apartat de conclusions d’aquest informe.
Per tot l’exposat (...) correspon emetre informe d’oportunitat favorable a la proposta
d’implantació de la instal·lació esportiva per a la pràctica del surf al camí de Can
Quadres”.
En referència a les condicions prescriptives, recull totes les següents:
1. “Els terrenys susceptibles de concessió hauran d’ajustar-se a la porció qualificada
com a equipament general esportiu i de lleure (clau C-10), tenint en compte la
delimitació d’aquesta ajustada a la traça dels camí existents que caldrà preservar.
2. Per al desenvolupament urbanístic de l’equipament de caràcter general caldrà la
redacció, tramitació i aprovació d’un instrument de planejament derivat que reguli
l’ordenació volumètrica i els usos complementaris, si s’escau, així com per garantir la
qualitat de la proposta en inscriure’s en una unitat de recorregut paisatgístic.
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3. El planejament derivat que desenvolupi l’equipament haurà de disposar d’un
informe ambiental adequat a la naturalesa i dimensió del projecte, on s’analitzin les
principals afeccions ambientals i es proposin mesures adequades al respecte.
4. L’edificació i els espais urbanitzats de l’equipament hauran de tenir un tractament i
un disseny adient, de qualitat i de conjunt en formar part d’un un recorregut de
paisatge obert (P), pel risc d’inundació de part dels terrenys i la ubicació en un
paisatge singular com és el parc fluvial del riu Ripoll. En aquest sentit, la proposta
arquitectònica haurà d’extremar la cura en el disseny, tant dels edificis com dels
espais lliures urbanitzats, cercant la màxima naturalització d’aquests últims en
consonància amb l’entorn natural, sens perjudici de les consideracions del servei
municipal competent en matèria de sostenibilitat.
5. El pla especial urbanístic, el projecte d’urbanització i el projecte arquitectònic que
desenvolupi l’equipament hauran de guiar-se per criteris de disseny sostenible com,
entre d’altres, mínima ocupació i exposició visual de les construccions, i màxima
integració d’aquestes en l’entorn, ús preferent de materials amb baixa petjada de
carboni, mínima impermeabilització dels terrenys, mínim consum i màxima eficiència
de les instal·lacions, màxima utilització d’energies renovables, mínima producció de
residus i màxim reciclatge d’aquests, urbanització interior i tractament de les tanques i
dels desnivells de la manera més naturalitzada possible (evitant l’aparició de murs —
fins i tot de rocalla—), adequació a l’entorn de les espècies seleccionades per a
l’enjardinament, etc.
6. Atesa la legislació sectorial en matèria d’aigües i domini hidràulic, caldrà atendre a
les següents condicions:
o La implantació de l’equipament requerirà l’autorització administrativa de
l’organisme de conca.
o El promotor haurà de subscriure una declaració responsable on expressi clarament
que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas,
comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats.
o Prèviament a l’inici de les obres, el promotor haurà de disposar del certificat del
Registre de la Propietat en el qual s’acrediti que existeix anotació registral indicant
que la construcció es troba en zona inundable.
7. Tenint en compte que en el mateix sector hi ha altres equipaments esportius: Pista
Coberta de Catalunya, Bassa de Sant Oleguer, Complex Esportiu de Sant Oleguer, i
Piscines municipals Joan Serra. Caldrà aportar un estudi de mobilitat generada on es
contempli la simultaneïtat de màxima afluència al sector i les mesures necessàries per
a la correcta gestió de la mobilitat originada per la nova implantació en relació amb el
conjunt.
8. Caldrà configurar les edificacions de tal manera que s’aconsegueixi una correcta
integració paisatgística, en especial l’edifici de vestidors per a visitants, sala control i
bar perpendicular al riu Ripoll. La seva implantació no haurà de formar en cap cas,
una possible barrera en el cas de crescuda del riu.
9. Aspectes ambientals en el planejament, la urbanització i l’edificació:
9.a La proposta ha de reduir al màxim l’artificialització i l’edificació, d’acord amb el
planejament vigent i que s’apliquin criteris de renaturalització i connectivitat natural i
paisatgística de l’eix del riu Ripoll. Les instal·lacions i espais associats a l’activitat
proposades introdueixin patrons urbans que no afavoreixen una transició de l’espai
natural cap a la ciutat.
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9.b La proposta preveu la urbanització d’una part important de l’àmbit, que suposaria
un increment del grau d’impermeabilització del sòl. Dels usos compatibles en aquests
terrenys que es determinin des del Servei de Planejament d’acord amb la normativa
vigent, la resta d’espai haurà de garantir al màxim la permeabilitat. Caldrà complir
amb les determinacions de l’Ordenança d’estalvi d’aigua que en el seu article 18,
estableix:
1 En totes les actuacions d’urbanització, inclosos els projectes d’urbanització de
planejament, els projectes d’obra d’espais lliures públics i els projectes d’edificació
que incloguin el tractament d’espais lliures de parcel·la, cal utilitzar, preferiblement,
superfícies permeables, minimitzant les zones de pavimentació o ocupació
impermeable de les superfícies en les quals sigui estrictament necessari. Aquesta
mesura és d’aplicació en tots els espais lliures.
2 Tenen la consideració de superfícies permeables, entre altres, els paviments
porosos com graves, sorres, escorces i materials ceràmics porosos. La instal·lació
de llosetes, empedrats o llambordes executats sobre bases i juntes de material
permeable tindran també aquesta consideració.
3 Per a zones enjardinades s’ha d’afavorir la permeabilitat mitjançant la utilització
d’encoixinats o altres tecnologies amb la mateixa finalitat. Tot això, amb l’objectiu
d’afavorir la infiltració i evitar la compactació del sòl.
9.c Caldrà fomentar l’ús de recursos hídrics alternatius a la xarxa d’aigua potable en el
planejament urbanístic, d’acord amb l’article 17:
1 Tots els instruments de planejament urbanístic de desenvolupament han de tenir
en compte les instal·lacions necessàries per abastar-se de la xarxa municipal
d’aigua no potable en els usos previstos en ordenança d’estalvi d’aigua i, en cas
contrari, han de contenir una justificació tècnica i/o econòmica que motivi la manca
d’incorporació al subministrament d’aquesta xarxa (article 17.1)
2 Tota promoció d’edificis destinats a activitats econòmiques, equipaments o
residencial que disposi de zones enjardinades d’una superfície de 5.000 m2 o
superior han d’incorporar, en la fase de projecte, un estudi de viabilitat d’una
instal·lació comunitària de reutilització, reciclat o aprofitament d’aigües per a reg,
que inclogui una descripció detallada de les instal·lacions i els equips tècnics
emprats i els estalvis d’aigua previstos (article 17.2).
3 En els estudis de viabilitat esmentats, cal incloure-hi els cabals a utilitzar i el seu
sistema de mesura conjuntament amb una descripció de les instal·lacions,
materials, tractaments i controls necessaris per garantir la qualitat de l’aigua, sense
que es vegi deteriorada en l’emmagatzematge i la distribució. (article 17.3).
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4 El patrimoni hidrogeològic i hidràulic del terme municipal de Sabadell inclòs en el
Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) ha de ser objecte
d’especial respecte i protecció en el planejament urbanístic. Aquells bens
emergents que es detectin, l’Ajuntament de Sabadell determinarà si són objecte
d’inclusió en el catàleg del PEPPS (article 17.4).
10. Inundabilitat:
L’àmbit de la proposta es situa en zona de policia de lleres, per tant, caldrà que es
tramiti l’autorització corresponent amb l’Agència Catalana de l’Aigua. D’acord amb
l’article 6 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, defineix els marges com els
terrenys que llinden amb les lleres públiques, i estableix que, en tota la seva extensió
longitudinal, els marges estan subjectes a allò que ve establert en el referit article.
El planejament derivat necessari per al desenvolupament de l’equipament
s’acompanyarà d’un estudi d’inundabilitat que tingui en compte la nova topografia i
edificacions previstes, que haurien de tenir un impacte mínim.
11. Hidrologia i cicle de l’aigua:
11.1 En el cas que la instal·lació comporti un alt requeriment de consum d’aigua, que
suposi un consum d’aigua igual o superior a 10.000 m3 anuals, caldrà disposar d’un
Pla de gestió sostenible de l’aigua que contingui les projeccions d’ús, la identificació
d’àrees per a la reducció, reciclatge, reutilització d’aigua o aprofitament de les aigües
pluvials i les mesures d’eficiència a aplicar, en el qual s’especifiquin les fites de
conservació i el calendari d’actuacions previst (article 8 ordenança estalvi d’aigua).
11.2 La proposta presentada contempla que “l’aigua de pluja de les cobertes es
recollirà en un dipòsit i s’usarà per a les cisternes dels WC, el rec de jardins i els
excedents es poden utilitzar per a l’emplenat de la piscina produït per l’evaporació
previ tractament de pH”. Sense caràcter limitant i de forma específica, caldrà aplicar
els següents sistemes i mesures d’estalvi d’aigua:
a. Comptadors individuals.
b. Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua.
c. Mecanismes estalviadors (reductors de cabal, aixetes i cisternes amb
mecanismes d’estalvi d’aigua,..).
d. Sistemes de captació d’aigües pluvials.
Els edificis de titularitat privada d’usos com l’esportiu que disposin de zona verda de
més de 100 m2 han d’incorporar un sistema per a l’aprofitament d’aigua de pluja per
al reg (article 6.1), seguint els criteris de disseny de la mateixa ordenança i de la
seva guia d’aplicació.
e.

Sistemes de recuperació d’aigües grises.

La proposta preveu uns vestuaris, per tant, els edificis de titularitat privada de nova
construcció amb nombre de dutxes superior a 2, han d’incorporar un sistema de
reutilització d’aigües grises per a les cisternes dels vàters (article 6.2), seguint els
criteris de disseny de la mateixa ordenança i de la seva guia d’aplicació.
11.3 En el disseny de les zones verdes privades i d’ús públic de la parcel·la caldrà
acomplir les prescripcions i pràctiques de xerojardineria de l’article 12. Disseny bàsic
de parcs, jardins i zones verdes, principalment:
a. Respectar l’estructura natural del terreny, en la mesura que sigui possible.
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b. Crear zones d’ombra, que redueixen el poder dessecant del sol.
c. Incorporar recobriments de sòl com pedra, grava, escorça d’arbres, etc., que
redueixen les pèrdues d’aigua per evaporació.
d. Seleccionar espècies útils en xerojardineria o jardineria de baix consum d’aigua,
que siguin espècies no invasores.
e. Utilitzar sistemes de reg eficient i distribuir les plantes en grups amb necessitats de
reg similars, concentrant el volum de reg on sigui necessari, sempre que el disseny
ho permeti.
11.4 Pel que fa al sanejament de les aigües residuals que es generin en tot el recinte:
a. En relació amb la piscina, la proposta contempla un circuit tancat de l’aigua. Caldrà
garantir aquest circuit tancat i especificar el tractament de les aigües que es durà a
terme, així com s’haurà d’aportar el protocol de manteniment de les instal·lacions
associades.
b. Caldrà determinar quin serà el cabal màxim d’abocament de les aigües residuals a
la xarxa de clavegueram per tal de verificar si el col·lector interceptor del Ripoll pot
absorbir les puntes de cabal que es puguin produir.
c. En cap cas, es poden connectar les aigües residuals directament al col·lector
interceptor del Ripoll que passa pel camí. En el projecte d’urbanització, s’haurà
d’avaluar el traçat de ramal de col·lector més adequat i el punt de connexió més
proper.
d. Qualsevol instal·lació de sanejament haurà d’acomplir amb el que determina
l’Ordenança d’abocaments.
e. Caldrà valorar la possibilitat, donada la proximitat de la llera del Ripoll, de
dissenyar una xarxa d’aigües pluvials separativa ja que en noves urbanitzacions la
conca urbana de les quals pugui desguassar a una llera pública, cal dissenyar una
xarxa d’aigües pluvials separativa, d’acord amb l’Ordenança d’estalvi d’aigua. Els
criteris de disseny han d’acomplir el que estableix la normativa municipal existent.
12. Ambient atmosfèric:
12.1 Pel que fa a la contaminació acústica, caldrà garantir els objectius de qualitat als
receptor acústics propers, d’acord amb el mapa de capacitat acústica aprovat i la
normativa vigent, d’acord amb l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions de
Sabadell, aprovada al 2010, així com la normativa catalana i estatal.
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12.2 En relació amb la contaminació lumínica, l’enllumenat exterior haurà d’acomplir
les prescripcions de l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’acord amb el que
dictamini el servei competent en la matèria (el servei d’Infraestructura urbana).
13. Canvi climàtic:
13.1 La proposta haurà d’incorporar les dades que permetin valorar l’impacte en
relació a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) així com el seu impacte
sobre la mobilitat forçada de la mateixa, en relació a la Declaració d’Emergència
Climàtica de Sabadell, aprovada al 2020, i que aposta per la neutralitat climàtica al
2050.
13.2 La proposta haurà d’avaluar el consum energètic associat el funcionament de la
instal·lació i haurà de preveure la superfície de plaques corresponent per autoconsum
en relació a la transició i foment de l’autosuficiència energètica.
14. Paisatge i connectivitat paisatgística:
14.1 Vers a la integració paisatgística de l’activitat en l’entorn i donada la proximitat de
l’àmbit al camí del riu i el riu Ripoll caldrà crear apantallaments visuals mitjançant
tanques vegetals arbòries i arbustives amb espècies autòctones i adaptades a
l’entorn.
14.2 Pel que fa als espais oberts i la connectivitat ecològica s’haurà de tenir en compte
el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). El Ripoll és un corredor fluvial
(d’acord amb el plànol 1.2 del PTMB article 2.23 i 2.24) ) i a la zona del voltant d’on es
vol realitzar la piscina existeixen zones de “valor ambientals, ecològics o científics” i
“valors connectius” que cal preservar (article 2.13 del PTMB).
14.3 Caldrà tenir en compte els objectius, criteris i mesures definits tant en el Catàleg
de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona com en la Carta del Paisatge.
15. Riscos geològics: Cal tenir en compte la quantitat i extensió de materials antròpics
d'aquesta zona a l'hora de dissenyar possibles construccions sobre dels mateixos.
Per controlar el seu grau de consolidació calen els perceptius estudis geotècnics.
16. L’activitat de centre esportiu per a la pràctica de surf s’adscriu a l’ús esportiu, i és
admissible urbanísticament com a ús dominant. Les activitats de restauració,
comercial i aparcament, es generen a partir de l’ús dominant i s’admeten com a
complementàries, amb els següents condicionants: l’activitat de restauració restarà
limitada a un 10% del sostre de l’ús esportiu, l’activitat comercial restarà limitada amb
un 5 % del sostre del sostre de l’ús esportiu i l’aparcament de vehicles és un ús
complementari obligatori.
17. L’activitat centre esportiu per a la pràctica del surf està sotmesa al règim
d’intervenció administrativa de comunicació amb projecte i certificat tècnic. Previ al
tràmit de comunicació, caldrà obtenir les corresponents llicències d’obres, l’informe i
control preceptiu en matèria d’incendis, i la resta d’autoritzacions i registres sectorials,
fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l’activitat”.
9. En data 17 de novembre de 2021, l’arquitecte de la Secció de Planejament Urbanístic
ha emès informe urbanístic d’aclariment de l’anotació registral de la zona inundable
dins de la finca en els següents termes:
“1. Que atès que en l’àmbit susceptible de concessió és impossible que existeixi
l’edificació abans de què s’iniciïn les obres per construir-la, s’ha d’entendre que el
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certificat del Registre de la Propietat, del que haurà disposar el promotor prèviament
a l’inici de les obres, és el que inclou l’anotació registral dels terrenys de l’àmbit que
es troben en zona inundable.
2. Que en el plànol corresponen a la figura 1 es mostren els terrenys en zona
inundable dins de l’àmbit susceptible de concessió.
3. Que la superfície de l’àmbit susceptible de concessió, delimitat amb caràcter
indicatiu, és de: 28.102,16 m2.
4. Que la superfície en zona inundable dins l’àmbit susceptible de concessió és de
15.708,36 m2”.
10. En data 21 de gener de 2022, la Regidora de Patrimoni ha emès informe d’oportunitat
en els següents termes:
“(...)
La proposta formulada ha estat sotmesa a informe del servei d’Esports, del servei
d’Obres d’edificis i béns municipals, del servei de Transició Energètica, de la secció
tècnica d’Activitats i de la secció de Planejament urbanístic que l’han informat
favorablement, fent una formulació tècnica integrada el cap de l’Àrea de Cohesió
Territorial, desenvolupament urbà, seguretat i civisme en informe de data 10 de
novembre de 2021.
(...)
Aquests terrenys actualment no tenen programada la construcció de cap nova
instal·lació esportiva o de lleure d’iniciativa municipal, per tant, es troben sense una
destinació assignada per part de l’Ajuntament de Sabadell.
(...)
Amb unes instal·lacions dedicades a la pràctica del surf s’ampliaria l’oferta esportiva
i lúdica no tan sols de la zona de Sant Oleguer i de Sabadell en general, sinó també
a nivell de tot Catalunya.
(...)
Els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques estableixen la possibilitat d’adjudicació directa de les
concessions de domini quan l’immoble sigui necessari per acomplir una funció de
servei públic o a la realització d’una finalitat d’interès general per una persona
diferent de les previstes en els paràgrafs a) i b) de l’article 137.4, finalitat d’interès
general que ha d’estar degudament justificada.
El projecte d’instal·lació d’una piscina d’onades per a la pràctica del surf anomenada
Surfcity està adreçat a esportistes professionals, no professionals, famílies i població
en general. Es tractaria d’una instal·lació única en el territori de Catalunya, fet que
suposaria un fort pol d’atracció a nivell esportiu i turístic de la ciutat de Sabadell,

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

21/36

suposant una important projecció esportiva, social i mediàtica de la ciutat de
Sabadell que comportaria disposar d’unes instal·lacions d’aquest tipus.
Per tot l’exposat PROPOSO
Iniciar els tràmits per adjudicar de manera directa la concessió de domini dels
terrenys situats al camí de Can Quadres, núm. 185-199 per instal·lar el projecte de
Surfcity, d’acord amb l’article 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques, atès que acordar una concessió directa
estaria justificada per la finalitat d’interès general que representa per a la ciutat de
Sabadell”.
11. En data 21 de març de 2022, la Cap del Servei de Transició energètica ha emès
informe complementari en els següents termes:
“Permeabilitat del terreny:
1. L’ocupació de superfície impermeable serà la part adjacent a la piscina necessària
per a garantir el bon funcionament i manteniment de la mateixa. A la resta d’espai
lliure, caldrà utilitzar superfícies permeables, establerts en l’Ordenança d’estalvi
d’aigua.
Recursos hídrics:
1. Donada la proximitat de la instal·lació a la xarxa d’abastament d’aigua no potable
existent en el complex esportiu de la Bassa de Sant Oleguer, caldrà preveure
l’escomesa necessària per a fer ús d’aquestes aigües per a l’ompliment de la piscina i
altres usos, exceptuant l’ús d’aigua de boca.
Urbanització i integració paisatgística:
1. La gestió de la vegetació de la llera d’aigües altes que afecta a l’àmbit de la zona
en la que es pretén ubicar la instal·lació, cal que acompleixi amb les directrius
establertes en l’Avantprojecte de l’Ecosistema i la Biodiversitat de l’àmbit del riu Ripoll
(novembre 2021), per tant, la zona adjacent al camí del riu Ripoll caldrà acomplir amb
el següent:
a) La plantació serà amb espècies arbòries i arbustives de ribera com es detalla a
continuació:
a. Especies arbòries de ribera: acer campestre (auró blanc), sorbus aria
(moixera), quercus pubescents (roure), fraxinius angustifolia (freixa de fulla
petita).
b. Especies arbustives de ribera: arbutus unedo (cireres d’arboç), cornus
sanguinea (sanguinyol), viburnum tinus (marfull).
c.
b) Pel que fa a l’estratègia de plantació caldrà fer plantacions en agrupacions.
Autoconsum:
Es proposa substituir l’únic apartat que consta en el plec, per aquest contingut:
La proposta haurà d’avaluar el consum energètic associat al funcionament de la
instal·lació i haurà de preveure una superfície de plaques fotovoltaiques que permeti un
1/3 de l’autoconsum, en relació amb la transició i foment de l’autosuficiència
energètica. La resta d’energia necessària haurà de ser certificada a través de compra
d’origen 100% verda.”
Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

22/36

²3F612P0748695W090W4Km»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

3F61 2P07 4869 5W09 0W4K
DAP/2022/7

DOCUMENT NÚM.

DAP16I0061

DATA

24-05-2022

Àrea de Presidència i Drets Socials
Direcció d'àrea
23/05/2022 - Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Drets Socials

12. En data 18 de maig de 2022, l’arquitecte del Servei de Patrimoni ha emès informe
favorable a la proposta d’inici de concessió de domini en els següents termes:
“Vistos els informes de tots els Serveis citats, l’informe d’oportunitat del Cap d’àrea de
Cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i civisme, i l’informe d’oportunitat
subscrit per la Regidora amb delegació especial de Patrimoni, tots ells favorables a la
construcció d’unes instal·lacions per a pràctica del Surf proposades l’empresa
Lunatica Lodging S.L. mitjançant concessió, cal doncs procedir a iniciar els tràmits per
realitzar una concessió de domini dels terrenys.
1. Espais a concessionar
La concessió es concreta en un terreny de superfície 28.088,81 m² de la finca
municipal, situada al camí de Can Quadres número 185-199, i que s’ha segregat de la
finca 62.758 del Registre de la Propietat número 2 de Sabadell, segons expedient
PAT/2021/180, mitjançant el Decret 4729/2022 de data 27 d’abril de 2022
El terreny es troba qualificat de Sistema d’equipament esportiu i de lleure (clau C-10).
Està situat al sud de l’equipament de la Bassa de Sant Oleguer. Es troba delimitat al
nord pel camí d’accés entre el camí de Can Quadres i el camí al costat del Riu ripoll,
a l’Est pel camí al costat del Riu Ripoll, al Sud pel canvi de qualificació urbanística, i a
l’Oest pel canvi de qualificació urbanística i el camí de Can Quadres.
S’adjunta annex 1 amb el plànol de l’espai a concessionar.
2. Valoració dels espais a concessionar
L’espai a concessionar es troba recollit dins de l’Inventari municipal de béns i drets,
en el programa GPA (Gestió del Patrimoni de les Administracions) sota l’epígraf
I2a/1.036. El criteri de valoració de les finques dins de l’inventari municipal és el criteri
comptable pel qual varen ser obtingudes.
El valor de l’espai és el següent:
- Espai a concessionar:
3.852.942,07 €.
3. Estudi d’inversió en els espais a concessionar
La concessió del terreny a l’empresa Lunatica Lodging S.L., comportaria que aquesta
empresa realitzes obres sobre els terrenys per adaptar-los a la seva activitat.
Aquestes instal·lacions de nova construcció revertirien, un cop s’esgoti la concessió, a
favor de l’Ajuntament de Sabadell, com a millores en els béns, suposant per tant un
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increment en el valor de les finques, que no donaria lloc a cap mena de compensació
econòmica al concessionari.
Segons consta en l’avantprojecte d’instal·lació esportiva per a la pràctica del surf en el
complexe esportiu de Sant Oleguer de Sabadell, de data juliol de 2021, presentat per
ARQ Quiñoa y asociados S.L.P. per a l’empresa Lunatica Lodging S.L., el projecte
constarà de:
“El proyecto se estructura en dos niveles, siguiendo los dos niveles del terreno.
En el nivel superior se ubicará el aparcamiento y el acceso al recinto. (…) En el nivel
inferior se ubicará la piscina y las edificaciones. (…)
En la plataforma de acceso se situará, en un volumen, la recepción / tienda de
productos deportivos, y, en otro volumen, los servicios y restaurante con su cocina.
En la planta piscina se organizan dos edificaciones perpendiculares, en la edificación
orientada este se situará: Los vestuarios de socios, una zona para taquillas
incluyendo tablas de alquiler, las oficinas, un gimnasio de entrenamiento, un aula,
almacenes, instalaciones y una zona para el persona, office, vestuarios y servicios.
En la edificación orientada a sur se situaran, vestuarios para visitantes, servicios, la
sala de control de las olas y un bar playa.
La piscina tiene una superficie de lámina de agua de 4.730 m2. Con una longitud de
132 m y un ancho que varía de 32,8 m a 48,5 m, encajonada en su lado longitudinal
por unos muros en pendiente, protegiendo del desbordamiento de la ola. En el frontal
una playa donde rompe la ola y en el fondo una edificación donde está la maquinaria
de generar las olas”.
La previsió d’inversió per part del concessionari per realitzar aquestes instal·lacions
segons l’avantprojecte presentat és de 6.200.000 € de pressupost, segons consta en
la valoració econòmica del projecte, sense detallar si es tracta del valor de Pressupost
d’Execució Material, del Pressupost d’execució de Contracte, o del Pressupost amb
IVA inclòs.
Vist l’estimació de pressupost d’inversió, no es té prou informació per valorar si
aquest és ajustat a les instal·lacions proposades. El pressupost que reculli amb nivell
de detall suficient per ser avaluat, s’haurà de presentar juntament a la proposta de
projecte a executar, en el procés de licitació de la concessió per part del licitador.
4. Termini de concessió
Un cop vistos els informes dels diversos serveis de l’Ajuntament, la superfície de les
instal·lacions i el valor de la inversió a executar per l’empresa sobre el terreny, es
creu adequat proposar un termini de 40 anys de concessió del terreny, suficient per
recuperar la inversió realitzada.
5. Condicions en fase de projecte
Els concessionaris han de complir les següents condicions referents als espais a
concessionar, a part de les especifiques que puguin demanar altres departaments de
l’Ajuntament al sol·licitar les llicencies de construcció i d’activitats:
Planejament:
1. Els terrenys s’ajustaran a la porció concessionada i qualificada com a equipament
general esportiu i de lleure (clau C-10), tenint en compte la traça dels camins
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existents limítrofs que caldrà preservar i mantenir en correcte estat durant tota la
concessió a càrrec del concessionari.
2. L’activitat de centre esportiu per a la pràctica de surf s’adscriu a l’ús esportiu, i és
admissible urbanísticament com a ús dominant. Les activitats de restauració,
comercial i aparcament, es generen a partir de l’ús dominant i s’admeten com a
complementàries, amb els següents condicionants: l’activitat de restauració restarà
limitada a un 10% del sostre de l’ús esportiu, l’activitat comercial restarà limitada amb
un 5 % del sostre del sostre de l’ús esportiu i l’aparcament de vehicles és un ús
complementari obligatori.
3. Caldrà la redacció, tramitació i aprovació d’un instrument de planejament derivat
que reguli l’ordenació volumètrica i els usos complementaris, en inscriure’s en una
unitat de recorregut paisatgístic.
4. Caldrà disposar d’un informe ambiental adequat a la naturalesa i dimensió del
projecte, on s’analitzin les principals afeccions ambientals i es proposin mesures
adequades al respecte.
5. El pla especial urbanístic, el projecte d’urbanització i el projecte arquitectònic
hauran de guiar-se per criteris de disseny sostenible com, entre d’altres, mínima
ocupació i exposició visual de les construccions, i màxima integració d’aquestes en
l’entorn, ús preferent de materials amb baixa petjada de carboni, mínima
impermeabilització dels terrenys, mínim consum i màxima eficiència de les
instal·lacions, màxima utilització d’energies renovables, mínima producció de residus i
màxim reciclatge d’aquests, urbanització interior i tractament de les tanques i dels
desnivells de la manera més naturalitzada possible (evitant l’aparició de murs, fins i
tot de rocalla), adequació a l’entorn de les espècies seleccionades per a
l’enjardinament, etc.
6. La proposta ha de reduir al màxim l’artificialització i l’edificació, d’acord amb el
planejament vigent i que s’apliquin criteris de renaturalització i connectivitat natural i
paisatgística de l’eix del riu Ripoll.
7. Cal tenir en compte la quantitat i extensió de materials antròpics d'aquesta zona a
l'hora de dissenyar possibles construccions sobre dels mateixos. Per controlar el seu
grau de consolidació calen els perceptius estudis geotècnics.
Mobilitat:
1. Caldrà aportar un estudi de mobilitat generada on es contempli la simultaneïtat de
màxima afluència al sector, tenint en compte que en el mateix sector hi ha altres
equipaments esportius: Pista Coberta de Catalunya, Bassa de Sant Oleguer, Complex
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Esportiu de Sant Oleguer i Piscines municipals Joan Serra, i les mesures necessàries
per a la correcta gestió de la mobilitat originada per la nova implantació en relació
amb el conjunt.
Matèria d’aigües i domini hidràulic:
1. Caldrà autorització administrativa de l’organisme de conca.
2. El promotor haurà de subscriure una declaració responsable on expressi clarament
que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas,
comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats.
3. Prèviament a l’inici de les obres, el promotor haurà de disposar del certificat del
Registre de la Propietat en el qual s’acrediti que existeix anotació registral indicant
que els terrenys de l’àmbit es troben en zona inundable, o certificació administrativa
de que s’està tramitant aquesta anotació registral.
4. Caldrà configurar les edificacions de tal manera que s’aconsegueixi una correcta
integració paisatgística, en especial l’edifici de vestidors per a visitants, sala control i
bar perpendicular al riu Ripoll. La seva implantació no haurà de formar en cap cas,
una possible barrera en el cas de crescuda del riu.
Permeabilitat del terreny:
1. La proposta preveu la urbanització d’una part important de l’àmbit, que suposaria
un increment del grau d’impermeabilització del sòl. L’ocupació de superfície
impermeable serà la part adjacent a la piscina necessària per a garantir el bon
funcionament i manteniment de la mateixa. A la resta d’espai lliure, caldrà utilitzar
superfícies permeables, establerts en l’Ordenança d’estalvi d’aigua (en endavant
OEA) que en el seu article 18, estableix:
o En totes les actuacions d’urbanització, inclosos els projectes d’urbanització de
planejament, els projectes d’obra d’espais lliures públics i els projectes d’edificació
que incloguin el tractament d’espais lliures de parcel·la, cal utilitzar, preferiblement,
superfícies permeables, minimitzant les zones de pavimentació o ocupació
impermeable de les superfícies en les quals sigui estrictament necessari. Aquesta
mesura és d’aplicació en tots els espais lliures.
o Tenen la consideració de superfícies permeables, entre altres, els paviments
porosos com graves, sorres, escorces i materials ceràmics porosos. La instal·lació de
llosetes, empedrats o llambordes executats sobre bases i juntes de material
permeable tindran també aquesta consideració.
o Per a zones enjardinades s’ha d’afavorir la permeabilitat mitjançant la utilització
d’encoixinats o altres tecnologies amb la mateixa finalitat. Tot això, amb l’objectiu
d’afavorir la infiltració i evitar la compactació del sòl.
Recursos hídrics:
1. Caldrà fomentar l’ús de recursos hídrics alternatius a la xarxa d’aigua potable en el
planejament urbanístic, d’acord amb l’article 17 de la OEA:
o Tots els instruments de planejament urbanístic de desenvolupament han de tenir
en compte les instal·lacions necessàries per abastar-se de la xarxa municipal d’aigua
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no potable en els usos previstos en ordenança d’estalvi d’aigua i, en cas contrari, han
de contenir una justificació tècnica i/o econòmica que motivi la manca d’incorporació
al subministrament d’aquesta xarxa (article 17.1)
o Tota promoció d’edificis destinats a activitats econòmiques, equipaments o
residencial que disposi de zones enjardinades d’una superfície de 5.000 m2 o superior
han d’incorporar, en la fase de projecte, un estudi de viabilitat d’una instal·lació
comunitària de reutilització, reciclat o aprofitament d’aigües per a reg, que inclogui
una descripció detallada de les instal·lacions i els equips tècnics emprats i els estalvis
d’aigua previstos (article 17.2).
o En els estudis de viabilitat esmentats, cal incloure-hi els cabals a utilitzar i el seu
sistema de mesura conjuntament amb una descripció de les instal·lacions, materials,
tractaments i controls necessaris per garantir la qualitat de l’aigua, sense que es vegi
deteriorada en l’emmagatzematge i la distribució. (article 17.3).
o El patrimoni hidrogeològic i hidràulic del terme municipal de Sabadell inclòs en el
Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) ha de ser objecte
d’especial respecte i protecció en el planejament urbanístic. Aquells bens emergents
que es detectin, l’Ajuntament de Sabadell determinarà si són objecte d’inclusió en el
catàleg del PEPPS (article 17.4).
2. En el cas que la instal·lació comporti un alt requeriment de consum d’aigua igual o
superior a 10.000 m3 anuals, caldrà disposar d’un Pla de gestió sostenible de l’aigua
que contingui les projeccions d’ús, la identificació d’àrees per a la reducció, reciclatge,
reutilització d’aigua o aprofitament de les aigües pluvials i les mesures d’eficiència a
aplicar, en el qual s’especifiquin les fites de conservació i el calendari d’actuacions
previst (article 8 de la OEA).
3. Sense caràcter limitant i de forma específica, caldrà aplicar els següents sistemes i
mesures d’estalvi d’aigua:
o Comptadors individuals.
o Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua.
o Mecanismes estalviadors (reductors de cabal, aixetes i cisternes amb mecanismes
d’estalvi d’aigua,..).
o Sistemes de captació d’aigües pluvials. Els edificis de titularitat privada d’usos com
l’esportiu que disposin de zona verda de més de 100 m2 han d’incorporar un sistema
per a l’aprofitament d’aigua de pluja per al reg (article 6.1 de la OEA), seguint els
criteris de disseny de la mateixa ordenança i de la seva guia d’aplicació.
o Sistemes de recuperació d’aigües grises. Els edificis de titularitat privada de nova
construcció amb nombre de dutxes superior a 2, han d’incorporar un sistema de
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reutilització d’aigües grises per a les cisternes dels vàters (article 6.2 de la OEA),
seguint els criteris de disseny de la mateixa ordenança i de la seva guia d’aplicació.
4. Donada la proximitat de la instal·lació a la xarxa d’abastament d’aigua no potable
existent en el complex esportiu de la Bassa de Sant Oleguer, caldrà preveure
l’escomesa necessària per a fer ús d’aquestes aigües per a l’ompliment de la piscina i
altres usos, exceptuant l’ús d’aigua de boca.
Inundabilitat:
1. L’àmbit de la proposta es situa en zona de policia de lleres, per tant, caldrà que es
tramiti l’autorització corresponent amb l’Agència Catalana de l’Aigua. D’acord amb
l’article 6 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, es defineixen els marges com els
terrenys que llinden amb les lleres públiques, i estableix que, en tota la seva extensió
longitudinal, els marges estan subjectes a allò que ve establert en el referit article.
2. El planejament derivat s’acompanyarà d’un estudi d’inundabilitat que tingui en
compte la nova topografia i edificacions previstes, que haurien de tenir un impacte
mínim.
Urbanització i integració paisatgística:
1. En el disseny de les zones verdes privades i d’ús públic de la parcel·la caldrà
acomplir les prescripcions i pràctiques de xerojardineria de l’article 12 de la OEA.
Disseny bàsic de parcs, jardins i zones verdes, principalment:
o Respectar l’estructura natural del terreny, en la mesura que sigui possible.
o Crear zones d’ombra, que redueixen el poder dessecant del sol.
o Incorporar recobriments de sòl com pedra, grava, escorça d’arbres, etc., que
redueixen les pèrdues d’aigua per evaporació.
o Seleccionar espècies útils en xerojardineria o jardineria de baix consum d’aigua,
que siguin espècies no invasores.
o Utilitzar sistemes de reg eficient i distribuir les plantes en grups amb necessitats de
reg similars, concentrant el volum de reg on sigui necessari, sempre que el disseny ho
permeti.
2. Vers a la integració paisatgística de l’activitat en l’entorn i donada la proximitat de
l’àmbit al camí del riu i el riu Ripoll caldrà crear apantallaments visuals mitjançant
tanques vegetals arbòries i arbustives amb espècies autòctones i adaptades a
l’entorn.
3. Pel que fa als espais oberts i la connectivitat ecològica s’haurà de tenir en compte
el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). El Ripoll és un corredor fluvial
(d’acord amb el plànol 1.2 del PTMB article 2.23 i 2.24) ) i a la zona del voltant d’on es
vol realitzar la piscina existeixen zones de “valor ambientals, ecològics o científics” i
“valors connectius” que cal preservar (article 2.13 del PTMB).
4. Caldrà tenir en compte els objectius, criteris i mesures definits tant en el Catàleg de
paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona com en la Carta del Paisatge.
5. La gestió de la vegetació de la llera d’aigües altes que afecta a l’àmbit de la zona
en la que es pretén ubicar la instal·lació, cal que acompleixi amb les directrius
establertes en l’Avantprojecte de l’Ecosistema i la Biodiversitat de l’àmbit del riu Ripoll
(novembre 2021), per tant, la zona adjacent al camí del riu Ripoll caldrà acomplir amb
el següent:
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a) La plantació serà amb espècies arbòries i arbustives de ribera com es detalla a
continuació:
a. Especies arbòries de ribera: acer campestre (auró blanc), sorbus aria (moixera),
quercus pubescents (roure), fraxinius angustifolia (freixa de fulla petita).
b. Especies arbustives de ribera: arbutus unedo (cireres d’arboç), cornus sanguinea
(sanguinyol), viburnum tinus (marfull).
b) Pel que fa a l’estratègia de plantació caldrà fer plantacions en agrupacions.
Aigües residuals:
1. En relació amb la piscina, la proposta contempla un circuit tancat de l’aigua. Caldrà
garantir aquest circuit tancat i especificar el tractament de les aigües que es durà a
terme, així com s’haurà d’aportar el protocol de manteniment de les instal·lacions
associades.
2. Caldrà determinar quin serà el cabal màxim d’abocament de les aigües residuals a
la xarxa de clavegueram per tal de verificar si el col·lector interceptor del Ripoll pot
absorbir les puntes de cabal que es puguin produir.
3. En cap cas, es poden connectar les aigües residuals directament al col·lector
interceptor del Ripoll que passa pel camí. En el projecte d’urbanització, s’haurà
d’avaluar el traçat de ramal de col·lector més adequat i el punt de connexió més
proper.
4. Qualsevol instal·lació de sanejament haurà d’acomplir amb el que determina
l’Ordenança d’abocaments.
5. Caldrà valorar la possibilitat, donada la proximitat de la llera del Ripoll, de
dissenyar una xarxa d’aigües pluvials separativa ja que en noves urbanitzacions la
conca urbana de les quals pugui desguassar a una llera pública, cal dissenyar una
xarxa d’aigües pluvials separativa, d’acord amb l’OEA. Els criteris de disseny han
d’acomplir el que estableix la normativa municipal existent.
Contaminació acústica:
1. Caldrà garantir els objectius de qualitat als receptor acústics propers, d’acord amb
el mapa de capacitat acústica aprovat i la normativa vigent, d’acord amb l’Ordenança
municipal de sorolls i vibracions de Sabadell, aprovada al 2010, així com la normativa
catalana i estatal.
Contaminació lumínica:
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1. L’enllumenat exterior haurà d’acomplir les prescripcions de l’annex 2 del Decret
190/2015, de 25 d’agost, d’acord amb el que dictamini el servei competent en la
matèria (el servei d’Infraestructura urbana).
Emissió de gasos:
1. La proposta haurà d’incorporar les dades que permetin valorar l’impacte en relació
a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) així com el seu impacte sobre la
mobilitat forçada de la mateixa, en relació a la Declaració d’Emergència Climàtica de
Sabadell, aprovada al 2020, i que aposta per la neutralitat climàtica al 2050.
Autoconsum:
1. La proposta haurà d’avaluar el consum energètic associat al funcionament de la
instal·lació i haurà de preveure una superfície de plaques fotovoltaiques que permeti
un 1/3 de l’autoconsum, en relació amb la transició i foment de l’autosuficiència
energètica. La resta d’energia necessària haurà de ser certificada a través de compra
d’origen 100% verda.
Implantació de l’activitat:
1. L’activitat centre esportiu per a la pràctica del surf està sotmesa al règim
d’intervenció administrativa de comunicació amb projecte i certificat tècnic. Previ al
tràmit de comunicació, caldrà obtenir les corresponents llicències d’obres, l’informe i
control preceptiu en matèria d’incendis, i la resta d’autoritzacions i registres sectorials,
fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l’activitat.
Les propostes de projecte presentades hauran de contemplar, com a mínim, tots els
punts anteriors, i seran informats pels cada un dels Departaments municipals
competents en les matèries exposades.
6. Condicions en fase d’execució
Per tal d’assegurar la posada en funcionament de la concessió en un termini raonable
de temps un cop concedida la concessió, es fixen per part de l’Ajuntament uns
terminis temporals sobradament folgats que hauran d’acomplir els concessionaris, per
assegurar l’ús diligent i la correcta implantació de l’activitat dins de la concessió.
Les condicions a acomplir referents als espais a concessionar, a part de les
especifiques que puguin demanar altres departaments de l’Ajuntament a través de les
llicencies de construcció i d’activitats, seran les següents:
1. Els concessionaris resten obligats a sol·licitar les corresponents llicències d’obres i
d’activitats en el termini màxim de 1 any des de l’obtenció de la concessió del terreny
al seu favor.
2. Els concessionaris hauran d’obtenir les corresponents llicències d’obres i
d’activitats en el termini màxim de 2 anys des de l’obtenció de la concessió del terreny
al seu favor.
3. Els concessionaris hauran d’iniciar els treballs d’execució del projecte en un termini
màxim de 3 mesos des de l’obtenció de la corresponent llicència d’obres. Caldrà
aportar a l’Ajuntament la documentació de replanteig de les obres signades per la
propietat, l’empresa constructora i la direcció facultativa. Aquest document fixarà la
data d’inici de les obres pel còmput dels terminis d’execució.
4. Els treballs de tancament perimetral del terreny concessionat hauran d’estar
realitzats en un termini màxim de 6 mesos des de l’inici de les obres. Aquests treballs
hauran de ser validats per l’Ajuntament.
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5. Els treballs de moviment de terres sobre el terreny per crear les terrasses i el vas
de la piscina hauran d’estar realitzats en un termini màxim de 1 any des de l’inici de
les obres. Aquests treballs hauran de ser validats per l’Ajuntament.
6. Els treballs d’execució del projecte hauran d’estar realitzats en un termini màxim de
4 anys des de l’inici de les obres. Aquests treballs hauran de ser validats per
l’Ajuntament.
7. El complex haurà d’entrar en funcionament segons llicencia d’activitats en el
termini màxim de 5 anys des de l’inici de les obres.
Els terminis temporals fixats són sobradament folgats per assegurar la correcta
execució dels mateixos, i van en relació al termini màxim de llicència de construcció
que es pot atorgar, corresponent a tres anys, més dues prorrogues d’un any cada
una.
L’incompliment de qualsevol d’aquests terminis parcials per causa imputable al
concessionari, suposarà la resolució de la concessió i en cap cas donarà lloc a cap
compensació econòmica.
7. Càlcul de la taxa municipal d’ocupació dels espais a concessionar
L’Ajuntament de Sabadell, dins de les Ordenances fiscals i de preus públics
aprovades a 2022, disposa de les Ordenances fiscals reguladores de taxes per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials de domini públic, entre les que
s’inclou la ordenança 4.5 que regula la Taxa per l’ocupació privativa i aprofitament
especial del domini públic.
En l’article segon s’anomena que “constitueix un fet imposable l’ocupació de domini
públic de terrenys i/o solars municipals”, i que aquesta ocupació es regula per la
Secció 8a de l’Ordenança, en funció de diversos paràmetres.
Per tal de calcular la taxa corresponent a aplicar durant cada any de la concessió,
s’aplicaran els valors fixats en aquesta Secció 8a de l’Ordenança 4.5, o la que la
substitueixi, sempre referides a l’any en curs.
8. Càlcul de la garantia dels espais a concessionar
Segons l’article 68 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels ens locals, el valor de la garantia definitiva equivaldrà al
3% del valor del domini públic ocupat i, si procedeix, del pressupost de les obres que
hagin d’executar-se, i també de l’import dels honoraris del projecte, si ho estableixen
les bases de la licitació.
Per tant per al càlcul de la garantia definitiva, s’utilitzarà el valor de la finca municipal
concessionada i el valor de les inversions que realitzarà el concessionari, que haurà
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de presentar detallades en la fase de licitació, i que hauran de ser validades pel
Servei competents en cada una de les matèries. La garantia definitiva correspondrà a
un 3% de la suma dels dos valors.
9. Conclusions
Per tot l’exposat, informo favorablement a l’inici del procediment de concessió de
l’espai de 28.088,81 m² de la finca municipal situada al camí de Can Quadres número
185-199, i que s’ha de segregar de la finca 62.758 del Registre de la Propietat
número 2 de Sabadell., per un termini de 40 anys, segons les condicions exposades
en l’apartat expositiu d’aquest informe.”
13.
La responsable jurídica de l’expedient, segons informe de data 18 de maig de
2022, amb el vistiplau del secretari, informa favorablement la proposta tècnica, atès que
aquesta s’ajusta al règim jurídic aplicable.
14.
D’acord amb l’article 66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, el plec de clàusules administratives particulars
que regeixen aquesta concessió requereix informe de l’interventor.

Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en
aquells preceptes que tinguin la consideració de generals o bàsics de conformitat amb la
Disposició Final, apartats 2 i 5.
b) Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pels quals s’aprova el Reglament General de la
LPAP, en quan als preceptes que tinguin la consideració de bàsics.
c) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
d) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de regim local, en quan als preceptes que tinguin la
consideració de bàsics.
e) Els articles 218, 221 i la disposició addicional primera del Text refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
f) Els articles 53 a 57 del Reglament del patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
g) Els articles 9, 115 a 155 i les disposicions addicionals segona, tercera i quinzena del la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
h) Les ordenances i els reglaments de la Corporació, els acords i les resolucions sobre el
règim d’atribució de competències i les Bases d’Execució del Pressupost.
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D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. La utilització privativa del domini públic que comporta transformació i/o modificació del
mateix està sotmesa a concessió administrativa d’acord amb el que disposen els articles
218.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 57 i 59 del
Reglament del Patrimoni dels Ens locals.
2. La Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques té una doble vessant d’aplicació:
una primera aplicació de caràcter immediat segons si els seus articles tenen o no caràcter
bàsic en virtut de la Disposició Final segona de la mateixa llei i una aplicació de caràcter
supletori segons el previst en l’article 19 del Reglament del patrimoni dels Ens Locals, pel
qual serà d’aplicació als béns que integren el patrimoni dels ens locals la normativa estatal
no bàsica en matèria de béns públics. Aquesta previsió ajuda a regular un règim específic
patrimonial tancat per les operacions que es donen en la gestió dels béns de domini públic
i patrimonials. L’exclusió expressa que estableix l’article 9 de la Llei de contractes del
Sector Públic de l’aplicació de la normativa reguladora de la contractació pública a les
concessions sobre domini públic i els contractes d’explotació dels béns patrimonials, pel
qual aquests es regularan en primer lloc i de forma principal per la seva regulació
específica, i només s’aplicarà quan expressament es declari d’aplicació, reforça aquesta
idea i, per tant, s’han de buscar en la normativa patrimonial el procediment i les causes
específiques d’adjudicació de les concessions de domini que substitueixen la regulació
general de la contractació administrativa.
3. L’article 96 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques regula un
procediment específic per les concessions demanials que complementa el previst en
l’article 63 i següents del Reglament del patrimoni dels Ens Locals, en allò que resulti
aplicable. Ambdós articles preveuen la potestat d’un tercer de demanar l’ocupació de
forma privativa d’un bé de domini públic mitjançant sol·licitud que adjunti un projecte de
concessió, que haurà de ser recollida per la corporació declarant l’oportunitat de
l’ocupació o justificant la necessitat o conveniència de la mateixa pel compliment dels fins
públics, que són els redactats que fan servir alternativament els articles 64 del Reglament
del patrimoni dels Ens Locals i l’article 96 de la Llei del patrimoni de les Administracions
Públiques citat per recollir l’aprovació i declaració de l’interès públic de la proposta que
presenta un particular.
4. L’article 137.4, en relació amb l’article 93.1 de la Llei del Patrimoni de les
Administracions Públiques permet la utilització del procediment d’adjudicació directa de la
concessió de domini públic en una sèrie de supòsits, entre els quals, a l’apartat C
s’estableix que quan sigui necessari per donar compliment a la realització d’un fi d’interès
general per persona diferent a una administració pública o en general qualsevol persona
de dret públic o privat que pertanyi al sector públic o una entitat sense ànim de lucre,
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declarada d’utilitat pública es podrà dur a terme l’adjudicació d’una concessió mitjançat
adjudicació directa.
La oportunitat d’aquesta concessió de domini i que es tramita per donar compliment a la
realització d’un fi d’interès general es justifica en l’informe de la regidora delegada de
Patrimoni de data 21 de gener de 2022 i l’informe del coordinador de l’Àrea de Cohesió
territorial de 10 de novembre de 2021.
5. D’acord amb el que estableixen els articles 66 del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals i l’article 96 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el mateix
acord s’aprovarà inicialment el plec de clàusules administratives particulars i de forma
simultània la convocatòria del concurs. S’obrirà un termini de 30 dies des de la publicació
en el Butlletí oficial de la província per presentar sol·licituds alternatives per d’altres
possibles interessats.
6. No es constitueix mesa de contractació per no preveure’s de forma subsidiària la
creació d’aquest òrgan en la normativa de béns públics, no obstant, la proposta serà
informada pels serveis tècnics requerits abans de formular la proposta a l’òrgan competent
per resoldre el procediment d’adjudicació.
7. L’article 65 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals estableix que el projecte de
concessió ha de contenir com a mínim els documents següents:
- Memòria explicativa de la seva utilització i dels seus fins.
- Plànols representatius de la situació i circumstàncies de la porció de domini públic
a ocupar i de detall de les obres que s’hagin d’executar
- Valoració de la part de domin públic a ocupar
- Pressupost de la inversió
- Plec de condicions, si s’escau, per a la realització de les obres
- Plec de condicions que ha de regir la concessió.
L’avantprojecte que presenta com a entitat impulsora la societat Lunatica Lodging, SL
inclou part dels documents anteriors, a excepció de la proposta de plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la concessió que s’han redactat pels tècnics
municipals a l’igual que la valoració de la part de domini públic a ocupar.
8. S’ha redactat un plec de clàusules administratives particulars que regulen aquesta
concessió de domini d’acord amb els criteris que estableixen els articles 61 i 62 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. El plec de clàusules administratives s’adjunta a
aquest informe en document annex.
9. El plec de clàusules administratives particulars no origina despeses a càrrec de
l’Ajuntament, per la qual cosa no s’escau efectuar la consignació pressupostària prèvia
que determina l’article 116 de la Llei de contractes del sector públic. Caldrà l’informe previ
del secretari i de l’interventor al plec de clàusules administratives particulars i sotmetre’l al
preceptiu tràmit d’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació per un termini de 30 dies, durant el qual es podran formular
reclamacions i al·legacions, d’acord amb l’article 66 del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals.
10.
L’òrgan municipal competent per adjudicar les concessions sobre els béns de la
corporació quan el pressupost base de licitació superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost o els tres milions d’euros correspon al Ple, d’acord amb el que
estableix la Disposició addicional segona, apartat 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic. En aquest expedient es considera que el preu base de
licitació de la concessió és la valoració de l’espai a concessionar que equival a un import
de 3.852.942,07 €.
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Atesa l’absència del Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets socials i de
conformitat amb l’apartat vuitè del Decret de l’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de
novembre, les competències que té delegades resten automàticament avocades per
l’Alcaldia durant la seva absència
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
ACORD
Primer. Declarar l’oportunitat de l’ocupació sol·licitada per la societat Lunatica Lodging,
SL, amb NIF B67575878, per donar compliment a la realització d’un fi d’interès general
d’acord amb l’informe d’oportunitat de la regidora delegada de Patrimoni de 21 de gener
de 2022 i del coordinador d’àrea de Cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i
civisme de 10 de novembre de 2021 i en base al projecte de concessió sol·licitat per la
societat, presentat mitjançant les instàncies núm. 140985/2021, 149672/2021 i
28011/2022.
L’espai objecte de concessió és un terreny de superfície 28.088,81 m², situat al camí de
Can Quadres número 185-199 amb la finalitat de destinar-lo a la construcció i explotació
d’un centre per a la pràctica del surf durant tot el temps que duri la concessió
Segon. Admetre a tràmit les sol·licituds i acordar aprovar inicialment el plec de clàusules
administratives particulars que regiran l’adjudicació directa de la concessió administrativa
de domini públic del terreny de superfície 28.088,81 m² de la finca municipal, situada al
camí de Can Quadres número 185-199, amb la finalitat de destinar-lo a la construcció i
explotació d’un centre per a la pràctica del surf durant tot el temps que duri la concessió.
Tercer. Sotmetre aquests documents a informació pública per un termini de 30 dies
mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic de
l’Ajuntament de Sabadell, amb el benentès que s’entendran aprovats definitivament i
sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa si durant el termini
d’exposició pública no es presenten al·legacions ni reclamacions en contra.
Quart. Acordar simultàniament convocar a la societat esmentada a l’adjudicació de la
concessió a l’empara de l’article 137.4.c) en relació amb l’article 93 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. El termini per presentar la
documentació acabarà el mateix dia de finalització del termini d’exposició del plec de
clàusules. Dins d’aquest mateix termini de 30 dies es podran presentar sol·licituds
alternatives per altres interessats d’acord amb el que estableix l’article 96.4 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques.
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Cinquè. Facultar a la regidora amb delegació especial de Patrimoni perquè en l’exercici
del seu càrrec formalitzi les actuacions i subscrigui els documents que siguin necessaris
per l’efectivitat d’aquests acords..
Sisè. Notificar aquests acords als interessats i als departaments municipals competents
en la matèria.
Setè. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell.
Descripció document
Referència
Codi segur verificació
PCAP CONCESSIÓ DOMINI SURF PAT16I010Y
1Y0Q6H632D031K67063V
CITY
Anteproyecto
ATC15EE8ZF 3Z1Y5B3V560F481Z18ZE

No obstant això, el Ple municipal resoldrà allò que sigui més adient per als interessos
municipals.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
FIR$VICEP
CORTES SERRA, ELOI ISMAEL
Vicepresident primer Comissió Informativa de l'Àrea de
Presidència i Drets Socials
24-05-2022 10:21

FIR$SEGE_0
Cabezuelo Valencia, David
SECRETARI GENERAL
24/05/2022 11:20

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

36/36

