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Document I 

MEMÒRIA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Els polígons de Can Casablancas, Can Canals i Can Torres - Can Llobet representen una part significativa del conjunt de sòl Industrial del terme municipal de Sant 
Quirze del Vallès, a tocar del terme Sabadell i emmarcats per diverses infraestructures de transport d’àmbit territorial com la C-58, la carretera BV1414 o la línia de 
ferrocarril dels FGC. 

En aquest context, les parcel·les que en formen part són susceptibles d’acollir activitats recreatives, entre d’altres usos, que actualment no es regulen des de 
Planejament General vigent. Aquest fenomen podria comportar molèsties i alteracions de la convivència entre usuaris/es d’aquests establiments, el veïnat de la zona i la 
resta d’activitats econòmiques d’aquests entorns.  

És per això que el present document, Pla Especial Urbanístic d’activitats recreatives i de restauració en sòl industrial (d’ara en endavant Pla d’Usos de Can 
Casablancas, Can Canals i Can Torres - Can Llobet) vol donar-hi resposta a través d’una regulació sorgida d’una mirada de conjunt que permeti preservar la qualitat 
urbana, la cohesió social i la sostenibilitat dels polígons, així com d’aquells àmbits que, d’una manera o altra, hi estan relacionats. 

Aquest procés es va iniciar amb la suspensió de llicències d’activitats vinculades (19/03/2018) i ha prosseguit amb un estudi i anàlisi de la situació actual. 

 

2. ÀMBIT DEL PLA D’USOS 

El present Pla Especial té un àmbit discontinu, per una banda inclou el Polígon de Can Casablancas, amb una superfície de 36,31 Ha, situat a l’extrem nord del Terme 
municipal. Per l’altra, hi trobem el Polígon de Can Canals, al sud, que té una superfície de 26,66 Ha, i per últim el polígon de Can Torres - Can Llobet, que suposa un 
total de 35,07 Ha. 

Tot i que cadascun d’ells té unes característiques específiques lleugerament diferents, la voluntat d’aquest Pla és la de fer-ne una regulació conjunta i unitària, que tingui 
en compte les singularitats i particularitats de cada àmbit però mantenint un mateix criteri per al conjunt. 

 

3. ANTECEDENTS 

3.1. Cronologia les polítiques municipals en relació a les activitats recreatives. 

La recerca de l’equilibri entre les activitats recreatives i de restauració dels polígons industrials de Sant Quirze del Vallès i la resta d’activitats que hi tenen lloc ha sigut 
sempre l’objectiu de les polítiques municipals que s’han promogut els últims anys. Aquest Pla Especial no n’és una excepció, però per a posar-lo en context, cal conèixer 
els antecedents que s’han produït en aquest àmbit.  

La ubicació del municipi de Sant Quirze del Vallès, i en especial del seu sòl industrial, fa que es tracti d’un entorn molt influenciat per tot allò que passa al seu voltant. 
Forma part d’una trama urbana pràcticament contínua amb municipis veïns, connectada per infraestructures de transport tant viari com ferroviari, on els límits 
administratius sovint no la realitat urbana que hi trobem. És per això, que a continuació s’exposen cronològicament tots aquells fets de caràcter urbanístic que tenen una 
certa importància tant a Sabadell com a Sant Quirze del Vallès per tal d’entendre la necessitat de promoure la redacció del present Pla Especial d’activitats recreatives i 
de restauració en el sòl industrial. 

- Dècada dels 90’s. Increment de les activitats recreatives. 

Durant els anys noranta es va crear la Zona Hermètica al barri de Gràcia de Sabadell, a tocar de Sant Quirze del Vallès. Es tractava d’una àmplia zona d’oci 
nocturn, que va acabar convertint-se en un referent en aquest àmbit més enllà de la comarca del Vallès Occidental. De fet s’hi comptabilitzaven fins a 23 
establiments de bar musical i discoteques i, en un cap de setmana normal, podien arribar a concentrar-s’hi prop de 12.000 persones, xifra que suposaria 
aproximadament el 60% de l’actual població de Sant Quirze del Vallès. 

Aquesta elevada concentració d’activitats d’oci suposava greus problemes de mobilitat i accessibilitat a l’àmbit i problemes de convivència que comprometien el 
normal desenvolupament de la vida urbana, tant pel veïnat proper com per la resta d’activitats econòmiques presents a la zona. 

1. Àmbit del Pla especial. Font: Elaboració pròpia 
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- 22 de març del 2000. Aprovació del PGO de Sant Quirze del Vallès. 

L’any 2000 es va aprovar el PGO que encara té vigència avui en dia malgrat diversos dels paràmetres de desenvolupament del Pla s’han vista ja superats. La 
normativa d’aquest document ja contemplava la necessitat d’incidir en la problemàtica que generen les activitats recreatives, igual que passava també amb el 
planejament del municipi de Sabadell. 

El redactat de l’article 188, per exemple, ja detalla una sèrie de condicionants per als usos compatibles en sòl industrial, entre els quals s’hi troben les activitats 
recreatives i les de restauració al servei de les indústries. 

“Art. 188. Regulació dels usos compatibles 

1. S’inclouen aquí aquelles activitats que, pel seu horari o d’altres característiques, poden generar molèsties, tant a l’interior com a l’exterior, tals com 
discoteques; bars musicals, bars, restaurants i complexes esportius amb horari nocturn; i d’altres assimilables. 

2. Els corresponents locals hauran de disposar d’una plaça d’aparcament com a mínim, per cada 10 persones d’aforament màxim, llevat de les que tinguin un 
aforament inferior a 50 persones. Aquestes places d’aparcament estaran emplaçades a una distància màxima de 100 metres de l’accés principal de 
l’establiment. 

3. Cadascun dels locals haurà de col·locar una placa informativa en un lloc visible de la façana exterior, on s’especifiquen les següents característiques: 

a. Nom comercial de l’establiment 

b. Nom i cognoms del titular de la llicència 

c. Classe d’establiment a què pertany 

d. Data de llicència d’obertura 

e. Aforament màxim autoritzat 

f. Horari autoritzat vigent 

4. Tots els locals que allotgin activitats desenvolupades en horari nocturn amb més de 100 m² hauran de disposar d’un servei propi de vigilància dins i fora del 
mateix local.” 

- 2005. Aprovació del Pla especial de regulació dels usos recreatiu i de restauració al barri de Gràcia (PE-63) a Sabadell 

Després d’estudiar la problemàtica que generaven aquestes activitats al municipi de Sabadell la Comissió d’Urbanisme de Barcelona aprova el document que 
havia de posar-hi fre, però poc després, i després de constatar la insuficiència d’aquest document es redacta una Modificació del PE-63, que incidia 
específicament en l’oci nocturn i els problemes de mobilitat que es generen per les persones usuàries d’aquests usos. Per aquest motiu, s’acorda la suspensió 
de llicències durant un any, que estiguessin relacionades amb els usos recreatius.  

- 26 de novembre de 2015. S’inicia la tramitació per a redactar el POUM de Sant Quirze del Vallès. 

La revisió del planejament s’inicia, entre d’altres, amb la voluntat de regular el sòl industrial i la seva estructura urbana, analitzant la seva situació actual i fent 
propostes de creixement i ordenació. El pla haurà de d’establir una ordenació coherent de les activitats sobre el territori, regulant la ubicació de les activitats de 
concurrència pública i les recreatives, ja que la regulació vigent, tal i com ha passat també a Sabadell, ha estat insuficient per tal d’assolir els objectius pels quals 
s’havien redactat els instruments urbanístics. 

El document del POUM fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de data 28/03/2019 

- 23 de març de 2018. MpPGOU de Sant Quirze del Vallès, de l’article 187 [Can Torres – Can Llobet] 

Modificació puntual del PGOU de Sant Quirze del Vallès, de l’article 187 de les normes urbanístiques pel que fa a la definició de l’ús recreatiu a la subzona 5a al 
Polígon de Can Torres – Can Llobet. 

Aquesta modificació, realitzada durant la redacció del POUM, va redefinir les determinacions urbanístiques aplicables a les activitats recreatives per tal 
d’adequar-les a les necessitats actuals, amb especial atenció del Polígon Industrial  de Can Torres – Can Llobet. L’objectiu d’aquesta modificació és el de regular 
la implantació d’aquestes activitats de lleure i esbarjo en funció de la seva compatibilitat amb el manteniment dels valors ambientals, paisatgístics, de mobilitat i 
seguretat. 2. Àmbit d’aplicació de la modificació del PGO. Font: Document de la 

MPGO, redactat pels serveis tècnics de l’ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 
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“Nou redactat de l’Article 187. Condicions d’ús. (en negreta text que es modifica a partir de la Modificació del PGO) 

1. L’ús dominant de la zona 5a i 5b és industrial en les categories primera, segona i tercera (artesanal, urbana i agrupada). L’ús dominant de la zona 5c és el 
comercial de gran superfície. 

2. S’admeten a més els següents usos compatibles: 

Per la subzona 5a i 5b 

- Magatzem 

- Venda a l’engròs 

- Venda de maquinaria i materials en el propí establiments.  

- Oficines pròpies de l’activitat industrial principal 

- Restauració al servei de les infraestructures. 

Específicament a la subzona 5a 

- Dotacions comunitàries 

- Recreatiu, amb les limitacions específiques establertes en el Títol Quart i en l’article següent. 

Es limita l’ús recreatiu a tot l’àmbit del polígon industrial de Can Torres - Can Llobet per considerar-se incompatible en aquest àmbit les 
activitats d’ús recreatiu que inclouen els serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i l’espectacle. Compren els locals 
com discoteques, sales de ball (incloses les que es vulguin utilitzar per aquesta finalitat formen part d’escoles de dansa, ball o similars), 
bars musicals, restaurants musicals, pubs, wiskeries, sales de festes, bingos, salons recreatius i similars. 

Específicament a la subzona 5b 

-Terciari i oficines.” 

 

3.2. Tramitació. 

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en sessió celebrada el 26 d’abril 2018 va suspendre l’atorgament de llicències d’establiments d’ús 
recreatiu, a l’empara d’allò que determinen els articles 71 i 74 del TRLUC, per als polígons de Can Casablancas i Can Canals.  

L’objectiu municipal fou el de procedir a analitzar l’impacte d’aquestes activitats en els polígons industrials objecte d’aquest document, per tal d’elaborar el planejament 
urbanístic necessari per poder regular adequadament la implantació d’aquestes activitats, en compatibilitat amb el procés de revisió del nou POUM. 

L'àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió de l'expedient i el termini màxim de suspensió era d’un any, a comptar des de l'endemà de la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acord de suspensió. 

El present Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’espectacles, activitats recreatives i de restauració es formula com a continuació d’aquesta actuació municipal.  

Es tracta d’un pla especial urbanístic de desenvolupament no previst expressament en el planejament urbanístic general de Sant Quirze del Vallès. L’article 67.3 del DL 
1/2010, modificat per la Llei 3/2012, estableix per a aquests casos que els plans especials urbanístics no previstos expressament “no poden substituir en cap cas el pla 
d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden mod ificar els 
elements fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament”; tanmateix s’indica que “en canvi poden alterar altres determinacions del planejament 
urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per a assolir la finalitat que els justifica”. 

I de conformitat amb el que estableix l’article 92.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els plans 
especials no previstos pel planejament general hauran de justificar la necessitat de llur formulació i llur compatibilitat amb el planejament urbanístic general, tal i com 
s’acredita en aquesta Memòria.  

 

  

3. Àmbit d’aplicació de la suspensió de llicències. Font: Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès 
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4. OBJECTE DEL PLA D’USOS  

La finalitat principal del Pla d’Usos és la regulació de la relació entre l’activitat d’un establiment i el seu emplaçament des d’una vessant urbanística, per tal de: 

a. Influir, preservar i millorar la qualitat ambiental de l’espai públic en general i del carrer en particular, entès com a artèria de la qual s’alimenten les activitats 
de les plantes baixes dels edificis, però també entès com l’escenari de la convivència veïnal i de l’expressió política i cultural de la ciutadania. 

b. Equilibrar les activitats d’ús recreatiu i de restauració, per tal de garantir la convivència de totes elles, i amb la resta d’activitats econòmiques presents als 
polígons industrials. 

 

5. MARC LEGAL 

El present Pla Especial de caràcter urbanístic s’emmarca en un complex i complet marc legal que acull des de la normativa comunitària de serveis fins a la normativa 
sectorial sobre cadascuna de les activitats que regula. 

 

5.1. Marc General. La Directiva Europea sobre els serveis en el mercat interior [Directiva 2006/123/CE]  

5.1.1. Marc Jurídic 

El Tractat de la Unió Europea i més concretament, el seu article 14.2 regula un espai sense fronteres interiors. Per tal d’assolir aquest Mercat Europeu de Serveis 
s’estableixen com a drets fonamentals de l’operador que es desplaça dins de la Unió Europea per exercir una activitat de serveis, la llibertat d’establiment i la llibertat de 
prestació de serveis. 

Aquestes llibertats vénen, a més, recollides i regulades als articles 43 a 49 de l’esmentat Tractat i no es conceptuen com a llibertats amb caràcter absolut atès que es 
limiten per raons d’interès general relatives a l’exercici dels poders públics, l’ordre públic, la seguretat pública i la salut pública i tot un conjunt de béns jurídics que són 
susceptibles de protecció en col·lisió amb la llibertat d’establiment. 

En desenvolupament del Tractat de la Unió, s’han anat aprovant diverses directives sectorials, entre elles, en data 12 de desembre de 2.006, la Directiva 2006/123/CE 
relativa als serveis dels mercat interior que té com a objectiu establir de forma real i efectiva la llibertat d’establiment i de prestació de serveis en el mercat dels serveis, 
removent els obstacles i impediments fins aleshores existents amb què s’han trobat les esmentades llibertats fonamentals consagrades al Tractat.  

La lliure prestació de serveis consisteix en el respecte del dret dels prestadors a prestar serveis en un Estat membre diferent d’aquell en el qual estiguin establerts. 
Tanmateix, la Directiva de serveis exclou del seu àmbit d’aplicació una sèrie d’activitats, entre d’altres, els serveis no econòmics d’interès general, els financers, els 
serveis i xarxes de comunicacions electròniques, els de l’àmbit del transport, el de les empreses de treball temporal, els sanitaris, els audiovisuals, les activitats de joc 
que impliquen apostes de valor monetari en jocs d’atzar, les vinculades a l’exercici de l’autoritat pública, els serveis socials, els de seguretat privats, els prestats per 
notaris i agents judicials designats mitjançant un acte oficial de l’administració. Tampoc s’aplicarà a la fiscalitat. 

Per això, i com a principi general, la Directiva estableix que no caben procediments d’autorització que condicionin la llibertat d’establiment. Altrament, també regula les 
situacions que poden modular aquest principi general, que vénen determinades per la concurrència de certes condicions, anomenades triple test:  

1) L’absència de criteris discriminatoris. 

2) la necessitat d’existència d’una raó imperiosa d’interès general. 

3) que l’objectiu perseguit no es pugui aconseguir mitjançant una mesura menys restrictiva, en concret, perquè un control a posteriori es produiria massa tard per ser 
realment eficaç. 

Els règims d’autorització que en el seu cas s’estableixin hauran de basar-se en criteris clars que delimitin la facultat d’apreciació de les autoritats competents per tal de 
reduir la discrecionalitat i evitar l’arbitrarietat. En síntesi, aquests criteris hauran de ser no discriminatoris, estar justificats en una raó imperiosa d’interès general, ser 
proporcionats, clars, inequívocs, objectius, coneguts i fets públics amb antelació, transparents i accessibles. 

De totes les condicions d’aquest triple test, és la relativa a la concurrència de raons imperioses d’interès general la que es converteix en element clau del model 
regulatori previst en la Directiva de Serveis. Aquest concepte recull un llistat que cal entendre’l obert: l’ordre públic, la seguretat pública, la seguretat vial, la protecció 
civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri financer del règim de seguretat social, la protecció dels consumidors, dels destinataris de serveis dels treballadors, les 
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exigències de la bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà (inclosa la planificació urbana i rural), la 
sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la conservació del patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de la política social i cultural. 

Així mateix, hi ha una sèrie de requisits als quals no es podrà supeditar l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici en els respectius territoris, com ara els basats 
directament o indirecta en la nacionalitat o el domicili social en les societats, entre d’altres. Tampoc no és permesa l’aplicació, cas per cas,  d’una prova econòmica 
consistent a supeditar la concessió de l’autorització que es demostri l’existència d’una necessitat econòmica o d’una demanda en el mercat. 

Hi ha altres requisits que, malgrat no estar prohibits, cal avaluar-los per comprovar si se supedita l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici al seu compliment, 
com puguin ser: establir límits quantitatius o territorials en funció de la població o d’una distància geogràfica mínima entre prestadors, obligació del prestador d’adoptar 
una forma jurídica particular, un capital mínim o una qualificació professional, prohibició de disposar de diversos establiments en un mateix territori nacional, tenir un 
nombre mínim de treballadors, de respectar tarifes obligatòries mínimes o màximes i l’obligació que el prestador realitzi altres serveis específics. 

Des de l’aprovació de la Directiva de Serveis, totes les administracions públiques han hagut d’adaptar la seva normativa atès que, d’una banda, s’havien de simplificar 
els procediments i tràmits aplicables a l’accés a una activitat de serveis i al seu exercici; i de l’altra, que calia fer el necessari perquè els prestadors i destinataris 
poguessin accedir fàcilment a la informació per mitjà de finestretes úniques. 

En tractar-se d’una Directiva horitzontal, l’obligació de transposició per part dels Estats membres es torna molt més complexa, ja que la Directiva es refereix a matèries 
que a vegades són competència de l’Estat i altres de les Comunitats Autònomes i, en molts casos compartides per diversos legisladors i també participades pel poder 
normatiu de les entitats locals en allò que es refereixi a serveis i activitats del seu interès. 

En l’àmbit estatal, l’inici del procés de transposició de la Directiva de Serveis per part del govern espanyol es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici; llei de caràcter general, horitzontal i transversal que té per objecte establir les disposicions 
necessàries per facilitar el lliure establiment, la lliure circulació de prestadors de serveis, simplificant els procediments i fomentant un nivell adequat de qualitat en els 
serveis. És una llei bàsica i general en el context del sistema normatiu, reprodueix íntegrament i de forma pràcticament literal les disposicions de la Directiva de Serveis, 
incloses les referides a la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis, sense cap desenvolupament normatiu i, per tant, sense efectuar una transpos ició formal de 
la normativa. 

L’operació de transposició de la Directiva de serveis es va completar per part de l’Estat amb altres dues Lleis, la coneguda com a Llei Òmnibus, llei 25/2009 de 22 de 
desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei 17/2009, com ara la Llei reguladora de bases de règim local i la llei de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i la llei 1/2010, d’1 de març, de reforma de la Llei 7/1996 de 15 de gener del comerç minorista. 

En l’àmbit autonòmic, les diferents Comunitats Autònomes, inclosa Catalunya, han aprovat lleis sectorials de transposició de la Directiva de Serveis. Finalment, també 
en l’àmbit local, els ens locals han hagut de fer un gran esforç atès que són Administracions amb més competència en la normativa afectada. 

  

5.1.2. La Directiva de Serveis i el planejament urbanístic. L’ordenació territorial i urbanística i la protecció del medi ambient com a raons per a justificar la 
regulació de la implantació d’activitats. 

El considerant novè de la Directiva de Serveis estableix que aquesta només s’aplica als requisits que afecten l’accés a una activitat o al seu exercici. Per tant, no seria 
d’aplicació a requisits que responen a una sèrie de normes de caràcter general i imperatives que han de ser respectables tant  pels prestadors en l’exercici de la seva 
activitat econòmica com pels particulars en la seva capacitat privada. Entre aquestes prescripcions estan les normes de trànsit rodat, normes de construcció i, en 
concret,  les relatives a l’ordenació del territori, urbanisme i ordenació rural, així com la regulació de les sancions admin istratives imposades per no complir les 
esmentades normes. 

En principi, per tant, la resposta a la qüestió sobre l’aplicació de la Directiva de Serveis a l’urbanisme tindria una fàcil resposta i és que no li és d’aplicació. Tanmateix, 
això és una simplificació que no respon a la realitat per multitud de raons. 

En primer lloc, l’urbanisme està indubtablement present en la Directiva de Serveis, atès que la protecció del medi ambient i l’entorn urbà, inclosa la planificació urbana i 
rural, constitueixen raons imperioses d'interès general que tenen una doble missió: justificar en el seu cas l’establiment del règim excepcional de l’autorització i legitimar 
l'excepció de la regla del silenci positiu, establint un règim diferent que impedeixi l’obtenció de l’autorització per accedir a l’establiment d’una activitat de serveis. 

En segon lloc, cal tenir en compte que fins i tot en el cas d’activitats excloses de l’àmbit d’aplicació, la pròpia Directiva de Serveis assenyala que els Estats membres no 
poden utilitzar la regulació d’aquestes activitats per restringir la lliure prestació de serveis, sortejant d’aquesta manera les normes establertes en la Directiva. 
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Cal reiterar que la Directiva de Serveis s’ha de llegir a la llum de la doctrina que ha anat conformant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la seva tasca 
d’interpretació de les normes del Tractat. Així, per exemple, el Tribunal ha posat de manifest que el reconeixement de les llibertats econòmiques no és incompatible amb 
la possibilitat d’introduir per part dels Estats membres excepcions a aquelles sempre i quan s’apliquin de manera no discriminatòria, que estiguin justificades per raons 
imperioses d'interès general, que siguin adequades per garantir la realització de l’objectiu que persegueixen i que no vagin més enllà del necessari per assolir l’esmentat 
objectiu. 

Igualment, el concepte de “raó imperiosa d’interès general” contingut en la Directiva de Serveis, s’ha anat conformant amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea. La definició d’aquest concepte clau és una qüestió essencial, atès que la seva concurrència justificarà que es puguin posar restriccions a l’exercici de les 
llibertats econòmiques. 

En l’àmbit urbanístic, en conseqüència, les úniques normes que justificarien restriccions a la implantació d’establiments de serveis són les referides a la protecció de 
l’entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural, i també les referides a la protecció del medi ambient. Però també les raons imperioses d’interès general que 
s'al·leguin han de ser adequades per a la realització de l’objectiu que han de perseguir. Així, la protecció de l’entorn urbà i el medi ambient han de tenir, entre d’altres 
objectius, el d’aconseguir un desenvolupament sostenible. En conseqüència, és necessari procurar un desenvolupament equilibrat i sostenible, especialment mitjançant 
el reforç de la cohesió econòmica i social. Igualment, cal una adequada política mediambiental. 

Des del Tractat d’Amsterdam, la política de medi ambient cobra una importància encara més gran dins de les polítiques comunitàries. En l’execució de les polítiques i 
activitats comunitàries han de ser integrades les exigències de la protecció del medi ambient, especialment, en allò relatiu a la promoció des del desenvolupament 
sostenible. Es comencen a incloure, llavors, disposicions sectorials que insisteixen especialment en la connexió de la política de medi ambient amb l’ordenació del 
territori i amb l’ús del sòl. 

La recerca d’un equilibri entre el desenvolupament econòmic i el respecte al medi ambient s’ha anat incorporant a diverses normatives internacionals. El 
desenvolupament sostenible és el concepte nuclear del Dret Ambiental del nostre temps, entès com el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense 
posar en perill la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats. El desenvolupament sostenible inclou no només un desenvolupament 
econòmic respectuós amb el medi ambient i que conservi per a les generacions futures els recursos actuals, sinó també un desenvolupament territorial equilibrat. 

En un àmbit més proper, la normativa urbanística més recent, tant l’estatal (Real Decreto 7/2015 Text Refós de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana), com 
l’autonòmica (Text Refós de la Llei d’Urbanisme) parteixen des d’una nova perspectiva, distinta a la tradicional, que implica un punt de vista diferent de l’urbanisme, 
fonamenta sobretot en el dret a un medi ambient adequat. 

La legislació urbanística reitera en nombroses ocasions expressions que insisteixen en aquesta idea: ús racional dels recursos naturals; protecció del medi ambient, 
prevenció i reducció de la contaminació; mesures de conservació i millora de la natura, la flora i la fauna i la protecció del paisatge, domicili lliure de soroll i altres 
immissions contaminants. 

El Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Lleu d’Urbanisme determina com a un dels principis generals de l’actuació urbanística que 
“El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i del medi ambient i comporta  conjuminar les necessitats de creixement amb 
la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures 
(article 3). Així mateix, “les Administracions amb competències  en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i l’execució del planejament urbanístic 
permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront 
dels riscos naturals i tecnològics” (article 9). 

D’altra banda,  l’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic està actualment integrada en el procediment d’elaboració dels instruments de 
planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació de plans i programes (article 86bis TRLUC). 

El planejament urbanístic esdevé, per tant, un instrument idoni per regular l’ordenació dels usos, inclosos els comercials, els de pública concurrència  i altres sense que 
el reconeixement de la llibertat d’establiment en suposi un obstacle a priori, sempre que aquesta planificació es faci dins de certs límits, sense incórrer en excessos, és a 
dir, que existeixi un interès general; que concorrin motius urbanístics, com ara la preservació del casc antic, problemes d’accessibilitat, estacionament i serveis requerits 
per a la implantació de determinades activitats; la necessitat d’equilibrar els usos de pública concurrència i altres amb l’existència d’un teixit urbà que ha d’estar, també,  
al servei dels residents; que es justifiqui la intervenció del planejament urbanístic limitant-se a qüestions d’ubicació territorial, usos permesos, usos exclosos etc, i 
finalment que es doni la proporcionalitat entre la raó urbanística, en virtut de la qual s’adopta determinada previsió i la mesura adoptada per aconseguir la seva 
satisfacció. 
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Altra novetat de la Directiva de Serveis és l’exigència als Estats membres d’un procés d’autoavaluació per determinar si en els seus ordenaments jurídics respectius se 
supedita l’accés a un activitat de servei o el seu exercici al compliment d’una sèrie de requisits no discriminatoris, com a límits quantitatius o territorials i, concretament, 
límits fixats en funció de la població o d’una distància mínima entre prestadors o el compliment d’una densitat màxima, per exemple.  

Aquests requisits, cas de donar-se, hauran de ser en tot cas no discriminatoris, ni directa ni indirectament, en funció de la nacionalitat; hauran d’estar justificats per una 
raó imperiosa d’interès general; hauran de ser adequats per garantir la realització de l’objectiu perseguit i que no vagin més enllà del necessari per aconseguir aquest 
objectiu, de manera que no puguin ser substituïts per altres mesures menys restrictives que permetin obtenir el mateix resultat.  

Per tant, s’instaura el principi de proporcionalitat, en virtut del qual únicament es podrà recórrer a l’establiment d’un règim d’autorització quan una altra mesura menys 
restrictiva sigui insuficient per garantir el control dels poders públics. 

D’una banda, si bé correspon a l’Administració que invoca una raó imperiosa d’interès general per justificar una restricció a la llibertat d’establiment i la lliure prestació de 
serveis i demostrar que la seva normativa és apropiada i necessària per assolir l’objectiu legítim perseguit, aquesta càrrega de la prova no pot arribar fins al punt d’exigir 
que es demostri de forma positiva que cap altra mesura imaginable permetria assolit aquest objectiu en les mateixes condicions. 

 

5.1.3. El Pla d’usos com a instrument urbanístic per a regular la implantació d’establiments. 

La prohibició de supeditar l’accés a una activitat de serveis o al seu exercici en un territori des d’una vessant estrictament econòmica o una demanda de mercat no 
afecta als requisits de planificació que no siguin de naturalesa econòmica sinó que protegeixin objectius de raons imperioses d'interès general. Per tant, en cap cas va 
contra la Directiva Europea, la planificació urbana i rural que tingui com a objectiu la protecció del medi ambient i l’entorn urbà i que incorpori restriccions a la llibertat 
d’establiment, sempre que siguin proporcionades i no discriminatòries. 

Altrament, tot ratificant i reforçant aquest criteri, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, de 30 de gener de 2018, ha considerat que “Como 
resulta del apartado 129 de la presente sentencia, la Directiva 2006/123 no se opone a que el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se supedite al respeto 
de un límite territorial de esta índole, siempre que se cumplan las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad enunciadas en su artículo 15, 
apartado 3” 

Així doncs, l’esmentada Sentència considera que en la mesura que el pla urbanístic determini una limitació o condicioni la lliure prestació de serveis, només cal analitzar 
la seva adequació a la Directiva de Serveis des del punt de vista del compliment de les exigències de necessitat, proporcionalitat i no discriminació. 

El Pla d’usos estableix, per la seva pròpia naturalesa, determinades condicions a la implantació d’activitats però aquestes no constitueixen cap discriminació, ni tan sols 
indirecta, basada en la nacionalitat; es fonamenten i justifiquen en raons d’interès general, particularment, la protecció del medi ambient i l’ordenació del territori; i a més 
són adequades per garantir la realització dels objectius perseguits i no van més enllà del necessari per assolir-los. Les restriccions que es contenen en el Pla d’usos es 
fonamenten en criteris com la convivència ciutadana, la demografia, la densitat de població, la relació entre població flotant i la residencial, l’optimització de la utilització 
dels espais públics, el medi ambient i la mobilitat. 

Així, mitjançant el Pla d’Usos s’afronta la regulació de les activitats de concurrència pública i altres, amb l’obligació de garantir el manteniment de l’equilibri entre la 
llibertat en la prestació de serveis i altres béns jurídicament protegibles, com la convivència ciutadana, l'ús equilibrat dels espais públics, el paisatge urbà i el medi 
ambient. En aquest àmbit es considera que no es pot establir una llibertat absoluta ja que aquests béns jurídics necessiten ser protegits per part dels poders públics. 

La relació equilibrada entre l’ús del sòl i l'urbanisme i el respecte al medi ambient constitueix avui dia una prioritat per a qualsevol territori per assolir l’objectiu del 
desenvolupament sostenible. En l’actualitat, el model de sostenibilitat que s’hauria de plantejar no pot prescindir de les limitacions que permeten protegir el medi 
ambient. Entre aquestes limitacions, cal destacar la necessitat de planificar i gestionar el desenvolupament sostenible.  

En aquest sentit, el Pla Especial ordena la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen en el territori, 
mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions físiques del seu desenvolupament en funció de densitats, distàncies, tipus de via urbana i altres 
circumstàncies anàlogues. 

Analitzant amb detall la proposta que aquí es presenta, s'observa que hi ha tres circumstàncies en la regulació: l’admissió de l’ús; la prohibició de l’ús i l’admissió 
condicionada. 

L’admissió condicionada esdevé la situació més habitual, tractant-se de condicions tals com la condició de distància o la condició de densitat. 
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Tant en casos d’admissió de l’ús amb condicions com en el de no-admissió es tracta de regulacions restrictives en la implantació d’activitats fonamentades en la 
protecció mediambiental i l’ordenació del territori, de zones amb evident complexitat des del punt de vista de convivència d’usos, espai públic i ciutadans, amb la finalitat 
de la recerca d’un equilibri en la seva coexistència. 

Aquestes eines limitadores cal considerar-les adequades en ordre a la consecució dels objectius que es persegueixen i no van més enllà del que és estrictament 
necessari per a assolir-los ja que no responen en cap cas a raons de política econòmica, comercial ni turística. 

 

5.2. La legislació urbanística 

Les determinacions, contingut i tramitació del present document de Pla Especial Urbanístic estan regulades en la següent normativa vigent aplicable: 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, DL 1/2010), modificat pel 
Decret Llei 3/2012, del 22 de febrer i per la Llei 2/2014, del 27 de gener, la Llei 3/2015, de l’11 de març i la llei 16/2015, del 21 de juliol. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant D 305/2006), modificat pel Decret 80/2009, de 19 
de maig i pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (en endavant DL 6/2009), modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre. 

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica (Disposició Addicional Vuitena - Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental). 

 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives o norma que el substitueixi. 

 

5.3. El planejament vigent 

El planejament urbanístic vigent en el conjunt de l’àmbit del present Pla especial es correspon amb: 

 Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 22/03/2000 (DOGC de 11/05/2000) i les seves 
modificacions puntuals. Les normes urbanístiques del Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urban isme 
de Barcelona de 22/09/2005, al DOGC del 11/01/2006. 

 Modificació puntual del PGOU de Sant Quirze del Vallès, de l’article 187 de les normes urbanístiques pel que fa a la definició de l’ús recreatiu a la 
subzona 5a al Polígon de Can Torres – Can Llobet; aprovat definitivament per la CTUB en data 06/02/2019 (DOGC de 14/03/2019). 

 

6. ANÀLISI I DIAGNOSI ESTAT ACTUAL 

6.1. Context urbà i territorial 

Can Casablancas, Can Canals i Can Torres - Can LLobet són tres polígons industrials de Sant Quirze del Vallès amb una sèrie de característiques comunes en els que 
ja s’ha conclòs que sigui convenient regular les activitats recreatives i de restauració que s’hi ubiquen a partir d’una normativa unitària.  

Es tracta de tres àmbits que ocupen una posició perimetral si analitzem el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, però d’una gran centralitat si ens referim la 
conurbació formada juntament amb Sabadell.  

Aquest emplaçament comporta que moltes de les dinàmiques socioeconòmiques que s’hi produeixen poden afectar també a aquests entorns. De fet, això ha succeït en 
d’altres ocasions tal i com s’exposa en capítols anteriors, afectant, per exemple, al polígon de Can Torres – Can Llobet. 

A més, tant un polígon com l’altre tenen en comú el fet que es relacionen molt directament amb les grans infraestructures de transport territorial properes, especialment 
amb la C-58 i el traçat dels Ferrocarrils de la Generalitat, fet que incrementa significativament els usuaris/es potencials de les activitats que s’hi allotgen. 
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6.2. Les característiques urbanístiques de l’àmbit de referència. Morfologia urbana.  

6.2.1. Can Casablancas 

Les característiques físiques i urbanístiques del polígon de Can Casablancas s’expressen en el gràfic de la figura 4 i es poden sintetitzar en els següents punts: 

 La topografia dificulta la relació entre la parcel·la i la via pública. 

La topografia de l’àmbit és força accidentada, arribant a trobar diferències altimètriques de fins a 40 m entre diferents punts de l’àmbit. Aquest fet comporta 
que mols dels vials tinguin perfils amb pendents properes al 10% en alguns punts. A nivell de les parcel·les edificades, aquests salts topogràfics s’acumulen 
al perímetre donant lloc a talussos força pronunciats o directament a murs de contenció que en molts casos superen els 7 metres d’alçada. 

 Relació directe amb el teixit residencial 

El límit nord de l’àmbit, hi trobem la C-58, de manera que la relació que hi ha amb les activitats que hi ha és purament visual, adoptant en molts casos un 
paper de “façanes aparador”. En canvi, als límit sud i sud-est hi trobem l’Avinguda Egara i el carrer del Priorat, dos eixos que si que acullen edificis 
residencials. Aquest fet comporta que les activitats que es produeixen al polígon industrial poden afectar a les dinàmiques urbanes i viceversa, de manera 
que trobem certs establiments que donen servei tant a una banda com a l’altra. Hi ha diversos exemples d’aquest fet, tot i que on es desenvolupa d’una 
manera més intensa és a l’àmbit proper a la intersecció de l’avinguda amb el carrer del Vallès. 

 Carrer Penedès com a eix estructurant. 

La trama viària de l’àmbit s’estructura principalment a partir dels eixos perimetrals i del carrer del Penedès que articula la resta de vials en forma d’”espina 
de peix”. Aquest fet fa que sigui en aquests carrers on s’hi ubiquen la major part d’activitats recreatives i de restauració. 

 Superfície de parcel·la variable 

L`àmbit de Can Casablancas el formen un total de 123 parcel·les amb superfícies que varien entre els 150 m² fins als 57.465 m².  Les que tenen una 
dimensió més reduïda, inferior als 2.000 m² acostumen a caracteritzar-se per una forma allargada, sent la façana curta la que dona accés a la via pública. 

 

            

 

 

6.2.2. Can Canals: 

Les característiques físiques i urbanístiques del polígon de Can Canals s’expressen en el gràfic de la figura 6 i es poden sintetitzar en els següents punts: 

 La topografia dificulta la relació entre la parcel·la i la via pública. 

4. Plànol d’anàlisi de Can Casablancas. Font: 
Elaboració pròpia 

5. Imatges del polígon de Can Casablancas. Font: Elaboració pròpia 
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La topografia de l’àmbit és força accidentada, arribant a trobar diferències altimètriques de fins a 30 m entre diferents punts de l’àmbit. Aquest fet comporta 
que mols dels vials tinguin perfils amb pendents properes al 10% en alguns punts. A nivell de les parcel·les edificades, aquests salts topogràfics s’acumulen 
al perímetre donant lloc a talussos força pronunciats o directament a murs de contenció que en molts casos superen els 4 metres d’alçada. 

 Superfície de parcel·la variable 

L`àmbit de Can Canals el formen un total de 82 parcel·les amb superfícies que varien entre els 387 m² fins als 14.316 m².  Les que tenen una dimensió més 
reduïda, inferior als 2.000 m² acostumen a caracteritzar-se per una forma allargada, sent la façana curta la que dona accés a la via pública 

 Els límits del polígon l’aïllen de l’entorn 

L’espai que ocupa l’àmbit es situa entre el Torrent de la Batzuca i les vies del tren, de manera que es troba força encaixonat i es connecta a nivell de tràfic 
mitjançant la rotonda que lliga amb el passeig Colomer. En d’altres punts hi trobem connexions, però que tenen un caràcter jeràrquicament inferior, tractant-
se de passos per a vianants o de vehicles de petit format. 

 Relació visual amb els habitatges del Poble Sec 

Can Canals es troba proper al barri del Poble Sec, situat a l’altra banda del torrent de la Batzuca,  a una cota superior, tot i això la connexió no és directe i 
es limita a un contacte visual. 

 Àmbit en procés de transformació 

El límit sud-est de l’àmbit, a continuació dels carrers de les Illes Medes i de l’Illa de Buda es troba immers en un procés de transformació que l’ha de 
permetre relacionar-se millor amb l’entorn. Actualment el carrer de l’Oreneta es troba tallat i manca la connexió que completi l’enllaç amb el carrer Albareda, 
a l’altra banda del torrent. 

 

       

 

 

6.2.3. Can Torres – Can Llobet: 

El polígon de Can Torres – Can Llobet està situat a l’est de l’autopista C-58 en el límit amb el polígon industrial del sud-oest i el barri de Gràcia de Sabadell, entre els 

quals està situada l’anomenada “Zona Hermètica”, una àmplia àrea d’oci nocturn que ha estat recentment clausurada com a conseqüència de l’aplicació de la 

obligatorietat d’extinció establerta en la modificació del “Pla especial de regulació dels usos recreatiu i de restauració al Barri de Gràcia de Sabadell” (PE-63M) després 

d’un procés de degradació de la qualitat ambiental de l’entorn que tenia efectes negatius a la qualitat ambiental i urbana de l barri residencial de Gràcia. 

Aquesta contigüitat amb l’àrea sabadellenca va generar la necessitat d’eliminar l’ús recreatiu en aquest polígon industrial a través de la Modificació puntual del PGOU de 

Sant Quirze del Vallès de l’article 187 a la subzona 5a.  

 

6. Plànol d’anàlisi de Can Canals. Font: 

Elaboració pròpia 

7. Imatges del polígon de Can Canals Font: Elaboració pròpia 
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6.3. Anàlisi I diagnosi de les activitats 

6.3.1. Procedència i límits de la informació de les activitats existents. 

Per a l’anàlisi i diagnosi de la situació actual, s’han utilitzat les dades existents en les bases de l’ajuntament i s’han completat amb l’observació feta en el marc del treball 
de camp realitzat durant la redacció del present document. 

És possible, per tant, que hi puguin haver petites variacions durant el transcurs de la redacció del Pla d’Usos, ja sigui per rectificacions fruit del treball diari dels tècnics 
municipals, per algun possible cessament dels establiments o per algun canvi en la seva activitat. 

També s’ha detectat en treballs similars a aquest, que en determinats casos puntuals l’objecte de la llicència vigent no es correspon exactament amb la naturalesa de 
l’establiment i l’activitat que s’hi desenvolupa, en tot cas, l’anàlisi que se’n fa retrata de manera fiable la realitat del teixit urbà actual i, a més, la normativa ja habilita els 
mecanismes necessàries per corregir aquestes circumstàncies durant el seu període de vigència. 

 

6.3.2. Estudi general de les activitats a l’àmbit de referència.   

La naturalesa de gran part de les activitats que hi ha avui en dia, al conjunt dels àmbits estudiats, són de naturalesa industrial. Ara bé, existeixen alguns establiments 
orientats a l’activitat recreativa o de pública concurrència, tal i com es mostra en el quadre següent: 

 

 

 

 

En alguns casos aquestes activitats s’ubiquen en entorns com el que ens ocupa degut a la major dimensió de les parcel·les de què es disposa, que les converteixen en 
òptimes per a ubicar-hi activitats que demanden d’una superfície útil considerable i unes característiques arquitectòniques típiques de les edificacions industrials. 

Observem una major presència d’activitats d’aquest tipus al polígon de Can Casablancas, aquest fet pot ser degut a que la relació i proximitat amb el teixit residencial és 
més gran, i per tant acaben sent més accessibles per als seus usuaris/es potencials. En el cas de Can Canals, les connexions són més menors, i els usuaris/es 
d’aquestes activitats es limiten a persones que hi arriben en vehicle privat o als propis treballadors/es de les indústries. 

Per últim, a Can Torres - Can Llobet també s’hi ubiquen algunes activitats d’aquest tipus, algunes de les quals estan orientades a donar servei a les indústries, mentre 
que d’altres, tenen el seu públic potencial a persones que venen d’altres entorns, i en franges horàries on el polígon no està al màxim de les seves capacitats.  

Pel que fa a la ubicació d’aquestes activitats dins els àmbits d’estudi no s’observa un patró definit en cap dels dos casos, tot i  que si que s’intueix una certa centralitat 
en el carrer del Penedès que travessa d’est a oest el polígon de Can Casabancas. A banda d’això, el perímetre d’aquests entorns acull alguns establiments, entre els 
quals s’observen diverses activitats de restauració, que donen servei tant a les persones que treballen com a les que viuen per aquesta zona. 

Per últim, i tal i com s’ha apuntat en capítols anteriors, cal apuntar que per entendre les dinàmiques socioeconòmiques que articulen el desenvolupament d’aquest àmbit 
cal tenir en compte el context territorial del qual forma part; per una banda la proximitat d’altres Polígons com els de Sabadell i per altra la presència de grans 
infraestructures de transport com la C-58 o el traçat dels FGC, principalment. 

 

 

Establiments Can Casablancas Can Canals Can Torres-Can Llobet

Activitats musicals 2 1 1

Activitats de restauració 3 1 3

Activitats esportives 2 0 2

Comerç alimentari amb degustació 2 0 0

Total 9 2 6

8. Quadre comparatiu de activitats  Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i del treball de camp 
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7. CRITERIS I OBJECTIUS  

7.1. Objectius del Pla d’usos (Pla especial urbanístic d’activitats recreatives i de restauració en sòl industrial). 

7.1.1. Objectius estratègics 

L’objectiu fonamental del Pla d’usos és el d’equilibrar els usos d’espectacles, recreatius i de restauració a l’àmbit de Can Casablancas, Can Canals i Can Torres - 
Can Llobet per mitjà de la regulació de les activitats d’aquesta índole tenint sempre en compte les repercussions sobre l’espai i el paisatge urbà. Es persegueix així el 
manteniment de l’activitat econòmica actual i la convivència equilibrada entre els diferents usos urbans. 

7.1.2. Objectius específics 

Els objectius específics pel que fa les activitats recreatives i de restauració són: 

 Definir una regulació que permeti mantenir i potenciar el grau de mixtura de l’activitat econòmica de Can Casablancas i Can Canals i donar resposta a les 
necessitats dels seus usuaris/es. 

 Vetllar per un distribució equilibrada dels establiments destinats a espectacles i les activitats recreatives i de restauració, que no comprometi la qualitat ambiental 
de la zona ni les necessitats del veïnat i dels treballadors/es d’aquests entorns. 

 

7.2. Delimitació de l’àmbit d’actuació. Zones de Regulació 

El present document desplega la seva normativa sobre els àmbits de Can Casablancas (ZE-1), Can Canals (ZE-2) i Can Torres–Can Llobet (ZE-3) que apareixen 
delimitats gràficament al plànol O.01. Es tracta de tres polígons industrials amb una superfície de 36,04 Ha, 24,54 Ha i 35,07 Ha respectivament, on s’aplica de forma 
genèrica la normativa del Pla Especial Urbanístic. 

 

7.3. Classificació dels establiments.  

La classificació dels establiments del present Pla especial es determina en concordança amb les definicions establertes a l’Annex I (Catàleg d’espectacles públics, 
activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme) del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 
112/2010, de 31 d’agost). 

Els epígrafs que es regulen són: 

ESPECTACLES PÚBLICS 

Els espectacles públics són les representacions, les actuacions, les exhibicions, les projeccions, les competicions o les activitats d'altre tipus adreçades a 
l'entreteniment o al lleure, realitzades davant de públic, i dutes a terme per artistes, intèrprets o actuants, que intervenen per compte d'una empresa o per compte 
propi.  

Els espectacles públics es classifiquen en: 

Classe 1.1. Espectacles cinematogràfics:  

Els espectacle cinematogràfics consisteixen en la realització d'exhibicions i de projeccions de pel·lícules cinematogràfiques i altres continguts susceptibles de ser 
projectats en pantalla, amb independència dels mitjans tècnics utilitzats. 

Classe 1.2. Espectacles teatrals:  

Els espectacles teatrals consisteixen en la realització de representacions en directe d'obres teatrals, musicals, de dansa, òpera, obres artístiques o escèniques, 
mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament, del llenguatge, de la mímica, de la música, del còmic, de titelles, de guinyols o d'altres objectes, a càrrec 
d'actuants, siguin o no professionals. 

Classe 1.3. Espectacles d'audició:  

Els espectacles d’audició consisteixen en la realització d'actuacions en directe en les quals s'interpreten obres culturals, recitals de poesies o similars. 

9. Àmbits de regulació  Font: Elaboració pròpia 
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Classe 1.4. Espectacles musicals:  

Els espectacles musicals consisteixen en l'execució o representació en directe d'obres o composicions musicals, mitjançant la utilització, aïlladament o 
conjuntament, d'instruments musicals o de música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu humana a càrrec de cantants, actors i actrius o executants, 
siguin o no professionals. 

Classe 1.5. Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional:  

Les manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional consisteixen en la realització en públic de representacions musicals, balls, exhibicions, cavalcades o 
desfilades de caràcter popular, tradicional o de qualsevol altre índole, a les quals s'aplica aquest Reglament. 

Classe 1.6. Espectacles de circ:  

Els espectacles de circ són aquells espectacles consistents en l'execució i representació en públic d'exercicis físics, d'acrobàcia o habilitat, d'actuacions de 
pallassos/es, de malabaristes, de professionals de la prestidigitació o d'animals mestrats, realitzats per executants professionals. 

Classe 1.7. Altres espectacles:  

Aquells espectacles singulars que per les seves característiques i naturalesa no es trobin definits i recollits específicament en aquest catàleg i se celebrin davant de 
públic en establiments o espais oberts al públic. 

ACTIVITATS RECREATIVES 

Classe 2.1. Establiments destinats a activitats musicals. 

Les activitats musicals són les que es realitzen en locals que disposen d'ambientació musical, amb la possibilitat d'oferir música en directe, de realitzar espectacles 
públics musicals, de ballar o no, i de disposar d'un servei complementari de menjar i beguda. Sense perjudici de la seva denominació comercial, les activitats 
musicals es classifiquen en: 

2.1.1 Bar musical: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de bar, amb ambientació musical reproduïda o produïda en directe, amb els límits que 
determini la normativa específica sobre contaminació acústica, i no disposa de pista de ball o espai assimilable. 

2.1.2  Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de restaurant, amb ambientació musical, reproduïda o produïda en directe, amb els 
límits que determini la normativa específica sobre contaminació acústica. 

2.1.3  Discoteca: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar, mitjançant ambientació musical, i disposa d'una o més 
pistes per ballar i de servei de bar. 

2.1.4  Sala de ball: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar amb música en directe i, complementàriament, amb 
ambientació musical. La sala de ball ha de disposar d'un escenari per a l'orquestra, d'una o més pistes de ball, de vestidor per als actuants i de servei de bar. 

2.1.5  Sala de festes amb espectacle: aquesta activitat es realitza en un local que té com a objecte oferir actuacions musicals, teatrals o música per ballar, ja sigui 
en directe o amb ambientació musical. La sala de festes ha de disposar d'escenari, d'una o més pistes de ball, de vestidor per als actuants, de servei de restaurant 
bar, restaurant o bar i d'un espai idoni per al públic espectador. 

2.1.6  Sala de concert: activitat que es realitza en un local, que pot disposar de servei de bar i que té per objecte oferir al públic actuacions de música en directe, i 
altres activitats culturals. La sala de concerts ha de disposar d'un escenari o espai habilitat i destinat a l'oferiment de concerts i d'equipament tècnic adequat per a la 
realització d'aquests, i pot disposar també de vestidor per als actuants. 

2.1.7  Discoteques de joventut: consisteixen en l'activitat de discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 17 anys, amb horari especial. Aquesta 
activitat està condicionada a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac, i resta prohibida l'entrada als majors de 18 anys 
durant el seu desenvolupament. 

2.1.8 Karaoke: activitat que té per objecte oferir al públic la possibilitat d'interpretar cançons en directe mitjançant un equip de música apropiat. Es pot realitzar tant 
en locals d'activitats recreatives musicals com de restauració, sempre que no superi el nombre de decibels previstos en la normativa de contaminació acústica. 

2.1.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut: consisteix en l'activitat de sala de festes amb espectacle o de sala de concerts destinades al 
públic menor d'edat, el qual fins als 14 anys ha d'anar acompanyat d'una persona major d'edat. Aquestes activitats estan condicionades a la prohibició expressa de 
venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac als menors. 

15



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ D’ESPECTACLES, ACTIVITATS RECREATIVES I DE RESTAURACIÓ   |   Polígons industrials de Can Casablancas, Can Canals i Can Torres - Can Llobet   |   SANT QUIRZE DEL VALLÈS    |    març 2020 

 

 

 

2.1.10 Cafè teatre i cafè concert: aquestes activitats tenen com a objecte únic oferir en directe actuacions musicals, teatrals o de varietats, sense pista de ball o 
espai assimilable. Els establiments on es realitzin aquestes activitats han de disposar de servei de bar, d'escenari, de camerinos per als i a les artistes actuants i de 
cadires i taules per al públic espectador. 

2.1.11 Establiments de règim especial: són aquells establiments d'activitats musicals que estan subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder 
romandre oberts al llarg del dia, tenint en compte les dues hores de tancament obligatori de cada 24 hores, previstes en aquest Reglament, per tal de realitzar les 
tasques de neteja i ventilació. 

Classe 2.2. Establiments públics amb reservats annexos 

Els establiments públics amb reservats annexos són aquells on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual i que són exercides de manera lliure i independent pel 
prestador o la prestadora del servei amb altres persones, a canvi d'una contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle 
de subordinació pel que respecta a l'elecció de l'activitat. Es classifiquen en: 

2.2.1  Local amb reservats annexos, que pot disposar de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable, 

2.2.2 Local amb reservats annexos que ofereix actuacions i espectacles eròtics, i disposa d'escenari, amb pista de ball o sense, de vestuari per a les persones 
actuants, de cadires i taules per a les persones espectadores i de servei de bar. 

Classe 2.3. Establiments destinats a activitats de restauració. 

Les activitats de restauració són aquelles que es realitzen en locals que tenen per objecte oferir menjars i begudes al públic assistent per ser consumits en el mateix 
establiment. Sense perjudici de la seva denominació comercial, les activitats de restauració es classifiquen en: 

2.3.1 Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador i cuina per tal d'oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i 
sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local. 

2.3.2 Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic, mitjançant 
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans. 

2.3.3 Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix, mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar previstos en els dos apartats anteriors. 

2.3.4 Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales 
habilitades amb aquesta finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d'actes socials en data i hora predeterminats. 

Classe 2.4. Establiments destinats a activitats de jocs i apostes. 

Les activitats de joc i apostes són les definides per la normativa de joc i recollides en el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya. 

Dins d’aquesta classe d’activitats s’hi inclou: Jocs d'atzar, Saló de joc, Bingo, Casinos de joc, Jocs recreatius, Jocs esportius, Atraccions recreatives i Ludoteques. 

Classe 2.5. Activitats esportives 

Les activitats esportives són les realitzades per esportistes amb o sense la utilització de vehicles, aparells o animals davant de públic. 

Classe 2.6. Espectacles amb ús d’animals 

Aquests espectacles s'han de realitzar d'acord amb el que disposi la normativa específica en aquesta matèria. 

 

7.4. Tractament del Pla d’usos per a cada tipus d’establiment. 

En general, el Pla d’Usos estableix una regulació clara i senzilla del conjunt d’activitats que es regulen, seguint les determinacions descrites a la normativa, 
concretament a l’article 10 i a l’Annex 1, i atenent als seus objectius estratègics i específics. 

L’obertura de nous establiments i la seva regulació pot tenir aquestes tres situacions: 

 Admesa. Es permeten els nous establiments complint en tot cas amb els requeriments urbanístics i sectorials corresponents. 

 No admesa. No es permet la ubicació de noves activitats de determinats epígrafs entenent que l’hipotètic benefici que produiria la seva nova implantació 
seria inferior a les problemàtiques que se’n podrien derivar. 
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 Condicionada. S’admeten nous establiments, complint en tot cas amb els requeriments urbanístics i sectorials corresponents, sempre i quan es compleixin 
també les condicions que s’especifiquen a la present normativa, i que poden ser les següents: 

 Condició d’aparcament mínim associat (condició 1) 

Les noves activitats hauran de complir amb els requeriments de places d’aparcament establertes a l’article 297 de la normativa del PGO de Sant Quirze 
del Vallès. 

Per als establiments d’aforament mitjà ( > 150 persones) i següents, d’acord amb la classificació d’aforaments de l’Annex I del D 112/2010, no els seran 
d’aplicació les causes d’exempció establertes a l’article 298 de la normativa del PGO de Sant Quirze del Vallès. 

 Condició de contigüitat amb teixit residencial (condició 2) 

Les noves activitats no es podran situar en fronts de carrer en els que s’hi situïn usos residencials amb contigüitat o confrontants. 

A aquests efectes es tindrà en compte la informació urbanística continguda al plànol i.06 (Fronts residencials) del present Pla especial. 

 Condició de densitat. Àrea de densitat limitada (ADL) en radi 100 (condició 3) 

Es defineix com a Àrea de Densitat Limitada (ADL), aquella zona resultant de considerar el punt mig de la porta d’accés princ ipal al local de nova 
activitat, com el centre geomètric d'un cercle de 100 m. de radi, on es comptabilitzaran tots els locals existents de les classes corresponents (incloent-hi 
el de nova creació) i que tinguin qualsevol accés inclòs total o parcialment dins d'aquest perímetre.  

Als efectes d’establir el nombre màxim d’establiments en les condicions de densitat, també cal comptabilitzar les activitats existents en sòls qualificats 
d’equipaments excepte en el cas de tractar-se d’activitats complementàries amb les condicions establertes a l’article 6 de la present normativa. 

 Condició de parcel·la mínima (condició 4) 

Les noves activitats no es podran situar en parcel·les que no compleixin les dimensions mínimes urbanístiques establertes normativament. 

 Condició de distancia (condició 5). 

Es defineix com a limitació o condició de distància, la separació mínima entre establiments, d’acord amb les especificacions de l’article 8. 

 

7.5. Justificació de l’ordenació establerta 

L’ordenació que s’estableix en el present Pla especial cal entendre-la com una distribució territorial de les activitats d’espectacles, recreatives i de restauració que 
formen part i s’inclouen en els usos urbanístics admesos pel planejament vigent amb la finalitat de trobar un equilibri adequat entre les diferents dinàmiques de l’entorn 
urbà on s’insereixen. 

Val a dir que l’àmbit territorial d’aplicació del Pla especial es situa en tres trames de caràcter industrial predominant i que per tant els altres usos (recreatiu, dotacional i 
de restauració) admesos pel planejament vigent apareixen com a usos complementaris al principal. Cal entendre doncs que la seva proliferació, més enllà de la 
problemàtica de convivència i qualitat ambiental que genera, podria desvirtuar la finalitat a la que s’ha destinat aquest entramat urbà des de la lògica urbanística del 
municipi.  

No es pot oblidar en cap cas l’experiència viscuda en polígons adjacents d’aquestes característiques i situats en el terme municipal de Sabadell1 en els que la forta 
pressió desproporcionada de l’activitat recreativa sobre el propi teixit i la seva influència sobre els barris residencials propers va obligar en el seu moment al seu 
desmantellament.  

Aquesta mateixa lògica preventiva va obligar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a realitzar la modificació d’usos en l’àmbit del polígon Can Torres – Can Llobet2 
en la que es va suprimir la possibilitat d’emplaçar-hi usos recreatius. Tota la justificació d’aquesta mesura que apareix en el seu redactat i els annexos que conté3 cal 
entendre-la també aplicable al present document. 

                                                      
1 Vegis la “Modificació del Pla especial de regulació dels usos recreatiu i de restauració al Barri de Gràcia de Sabadell” (PE-63M; aprovat definitivament en data 03/03/2011), en el que es determina 
l’extinció de les activitats musicals. 

2 Vegis la “Modificació puntual del PGOU de Sant Quirze del Vallès, de l’article 187 de les normes urbanístiques pel que fa a la definició de l’ús recreatiu a la subzona 5a al Polígon de Can Torres – 
Can Llobet; aprovat definitivament per la CTUB en data 06/02/2019 (DOGC de 14/03/2019). 
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En resum, els usos urbanístics admesos en els polígons industrials de clau 5a i 5b de Can Casablancas, Can Canals i Can Torres – Can Llobet i que tenen la seva 
translació a les activitats regulades en el present Pla especial són: 

 

 Dotacions comunitàries 
Activitats relacionades d’acord amb la nomenclatura del present Pla especial: 
 

 

 

S’estableix el criteri de que el concepte “dotacions” pot englobar les activitats relacionades en el quadre anterior. Es conclou que es tracta d’activitats que per les 
seves característiques poden ser perfectament compatibles en l’entorn industrial tenint en compte que en tot cas es tractaria d’ubicacions molt puntuals ja que la 
demanda real i els seus propis requeriments sectorials en limitarien la seva proliferació.  
Tot i així s’exclouen d’aquesta admissió els establiments de l’epígraf 1.3 (Espectacles d’audició) i de l’epígraf 1.4 (Espectacles musicals) ja que per la seva 
naturalesa podrien derivar en activitats que poden alterar el normal desenvolupament del polígon i generar problemes de mobil itat i seguretat i de les quals se’n 
pretén restringir la seva proliferació. 
 

 Restauració al servei de les indústries 
Activitats relacionades d’acord amb la nomenclatura del present Pla especial: 
 

 

 

La regulació que s’estableix en el present Pla especial es basa en la lògica de respectar el criteri urbanístic de que la restauració ha de ser “al servei de les 
indústries” i per tant no es pot tractar d’un ús extensiu i sense límits sinó supeditat a les necessitats reals de l’activitat industrial predominant.  

En aquest sentit l’ordenació restringeix la seva ubicació a la condició de distància mínima de 200 metres entre cadascun dels establiments del grup 2.3 (condició 
5). Això permet un control de la densitat d’establiments relacionada amb la ocupació màxima de les activitats industrials. Aquesta condició, tret de la casuística 
puntual de la trama urbana, podria suposar una densitat aproximada de 0’4 establiments per Ha. La translació d’aquestes xifres als diversos polígons ens pot portar 
a aquest nombre d’establiments màxims: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 Informe de la Policia Local de Sant Quirze de data 25/07/2017 / Informe de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial de la Regió Policial Metropolitana Nord de data 26/04/2017 / Informe de 
l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona de data 27/01/2017 / Informe d’emergències mèdiques del SEM de data 23/05/2017 

1 ESPECTACLES PÚBLICS

1.1 Espectacles cinematogràfics

1.2 Espectacles teatrals

1.3 Espectacles d'audició

1.4 Espectacles musicals

1.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional

1.6 Espectacles de circ

1.7 Altres espectacles

2 ACTIVITATS RECREATIVES

2.3 Activitats de restauració

2.3.1 Restaurant

2.3.2 Bar 

2.3.3 Restaurant bar

2.3.4 Saló de banquets o esdeveniments
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- Can Casablancas: 0’4 x 36’31Ha  ≈ 14 establiments 

- Can Canals:  0’4 x 26’66Ha  ≈ 10 establiments 

- Can Torres-Can Llobet: 0’4 x 35’07Ha  ≈ 14 establiments 

És difícil establir el nombre de treballadors directes i indirectes vinculats als polígons però donada l’experiència actual i la compleció existent entenem que aquesta 
densitat pot respondre al criteri urbanístic de l’ús de la restauració al servei de les indústries.  
 

 Recreatiu (excepte a Can Torres – Can Llobet) 
Activitats relacionades d’acord amb la nomenclatura del present Pla especial: 
 

 

 
Les activitats musicals de l’epígraf 2.1 són les que tenen una major incidència en la qualitat ambiental, la mobilitat i la seguretat i per tant és el tipus d’activitat que es 
vol regular d’una manera més intensa. En aquest sentit no s’admeten les activitats dels epígrafs 2.1.3 (Discoteca), 2.1.4 (Sala de ball), 2.1.5 (Sala de festes amb 
espectacle) i 2.1.11 (Establiment de règim especial) i es condiciona la resta d’epígrafs a: 

- Condició d’aparcament mínim associat d’acord amb els requeriments de la normativa urbanística sens possibilitat d’exempcions (C1) 

- Condició de no contigüitat amb el teixit residencial (C2) 

- Condició de densitat màxima amb 2 establiments de l’epígraf 2.1 en un cercle de radi de 100 metres (C3), equivalent a 0’5 establiments per Ha. 

- Condició de parcel·la mínima de 800 metres quadrats a Can Casablancas i de 2000 metres quadrats a Can Canals d’acord amb el seu planejament urbanístic. 

 

L’aplicació conjunta d’aquestes condicions no permet establir el potencial real d’aquesta mesura tret de la condició de densitat. El nombre màxim del conjunt 
d’establiments de l’epígraf 2.1 per a cadascun dels polígons si s’estableix exclusivament la condició de densitat seria de 17 establiments a Can Casablancas i 13 
establiments a Can Canals (Can Torres – Can Llobet no admet l’ús recreatiu). Però una aplicació conjunta de les condicions, podria reduir el potencial a una tercera 
part: 

 

2 ACTIVITATS RECREATIVES

2.1 Activitats musicals

2.1.1 Bar musical

2.1.2 Restaurant musical

2.1.3 Discoteca

2.1.4 Sala de ball

2.1.5 Sala de festes amb espectacle

2.1.6 Sala de concert

2.1.7 Discoteca de joventut

2.1.8 Karaoke

2.1.9 Sales de festes amb espcectacle i concerts d'infància i joventut

2.1.10 Cafè teatre i cafè concert

2.1.11 Establiment de règim especial

2.2 Establiments públics amb reservats annexos (amb activitats naturalesa sexual)

2.2.1 Local amb reservats annexos, amb servei de bar, ambientació musical amb mitjans mecànics sense ball

2.2.2 Local amb reservats annexos, amb actuacions i espectacles eròtics, amb escenari i amb servei de bar.

2.4 Activitats de joc i apostes

2.5 Activitats esportives

2.6 Espectacles amb ús d'animals
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- Can Casablancas: 0’5 x 36’31Ha x 0’33 ≈ 6 establiments 

- Can Canals:  0’5 x 26’66Ha x 0’33  ≈ 4 establiments 

- Can Torres-Can Llobet: us recreatiu NO admès 
 
S’inclou a les disposicions transitòries l’exigència de que les activitats existents amb llicència però que per l’aplicació de la normativa urbanística vigent no sigui 
admès l’ús corresponent (especialment les activitats recreatives suprimides al polígon Can Torres - Can Llobet) cessin en la seva activitat en un termini màxim de 
cinc anys. Aquesta exigència experimentada amb èxit al barri de Gràcia de Sabadell cal fer-la extensiva a Sant Quirze del Vallès donada la pressió que això 
suposaria, donant un pas més als requeriments plenament justificats que ja es varen fer efectius a través de la Modificació puntual del PGOU de l’article 187. 
 

  

8. INFORME AMBIENTAL I AVALUACIÓ ECONÒMICA 

8.1. Informe ambiental 

L’avaluació ambiental de Plans i Programes ve regulada per la legislació urbanística catalana (DL 1/2010; modificat per la Llei 3/2012; i el seu Reglament, D 305/2006, 
de 18 de juliol), en desenvolupament de la Directiva europea 2001/42/CE, sobre avaluació ambiental de plans i programes.  

D’acord amb aquesta legislació el Pla Especial urbanístic per a la regulació d’espectacles, activitats recreatives i de restauració, al tractar-se d’un planejament derivat de 
caràcter sectorial i que no té incidència en el sòl no urbanitzable, no entra dins els supòsits obligatoris d’avaluació ambiental estratègica ni tampoc els d’avaluació 
d’impacte ambiental que es reserva a l’execució d’obres.  

En el present document no resulta procedent l’avaluació ambiental. Amb tot, val a dir que la regulació que conté el present Pla especial millora les condicions de la 
qualitat ambiental del medi urbà on actua.  

Es tracta d’una regulació de caràcter redistributiu que precisament té com a objectiu el de permetre l’equilibri i la convivència entre els diferents usos a la ciutat, la qual 
cosa es planteja com una millora de la realitat existent i de la seva evolució i no com un plantejament estratègic de canvi de model que pugui afectar negativament les 
condicions ambientals del medi. 

 

8.2. Avaluació econòmica 

A L’article 69.1 de la TRLLU “Determinacions i documentació dels plans especials urbanístics” s’especifica que: 

1. Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca d'aquest, les 
pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin. 

A l’article 92.2 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme es determina que els plans especials urbanístics no 
previstos pel pla d’ordenació urbanística municipal han de justificar la necessitat de llur formulació i llur compatibilitat amb el planejament urbanístic general. A aquests 
efectes, es consideren compatibles amb el planejament urbanístic general, i no requereixen la seva modificació prèvia: 

a) Els plans especials urbanístics que estableixin determinacions de protecció del patrimoni cultural, del paisatge i dels valors ambientals concurrents, o que 
estableixin les limitacions d’usos necessàries per ordenar la incidència i els efectes urbanístics, ambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats 
produeixen sobre el territori, sempre que no alterin els usos principals establerts pel planejament general. 

La llei d’urbanisme determina que els instruments que han de contemplar un estudi econòmic són: els plans d’ordenació urbanís tica municipal que han considerar 
únicament un informe de sostenibilitat econòmica (art. 59.3,d), no així els programes d’actuació urbanística municipal (art. 61.1,d) o els plans parcials urbanístics (art. 
66.1,d) on es considera necessari realitzar una avaluació econòmica justificant la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l'impacte de 
les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris. Als plans de millora urbana se’ls apliquen les mateixes prescripcions que als plans parcials exceptuant allò que respecta a les 
cessions de sistemes. 
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Per als plans especials no s’especifica que hagin d’incorporar una avaluació econòmica o un informe de sostenibilitat econòmica i s’entén per tant que en funció del 
tipus de pla tindria sentit o no realitzar-lo. Els objectius generals del present PE tenen a veure principalment amb assolir o mantenir una mixtura d’usos equilibrada a  la 
ciutat, planteja l’equilibri de les activitats de concurrència pública existents, la preservació de la qualitat de l’espai públic i atendre a la diversitat morfològica dels teixits 
urbans. En aquest sentit l’objectiu general del Pla és doncs el d’equilibrar els usos residencials i d’activitats econòmiques per mitjà de la regulació de les 
condicions d’implantació dels establiments de concurrència pública. 

Dins de l’àmbit objecte d’aquest Pla d’usos, no es delimita cap polígon d’actuació urbanística i no s’especifiquen de forma directa beneficis o càrregues relacionades 
amb indemnitzacions, expropiacions, afectacions, costos d’urbanització o qualsevol altra càrrega. Per tant, no hi ha cap element que justifiqui l’elaboració d’una 
avaluació econòmica. 

8.2.1. Sostenibilitat econòmica 

La posada en marxa del conjunt d’actuacions per a la gestió del Pla d’usos representarà unes despeses per a l’administració que no superaran les ja establertes 
en la seva gestió actual. La capacitat tècnica i econòmica dels Districtes implicats resulta suficient per a fer front a aquestes noves exigències.  

 

 

Sant Quirze del Vallès, març de 2020 
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