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1. INTRODUCCIÓ
Actualment, els objectius bàsics de la preservació de l’entorn s’emmarquen dins la
conservació de la diversitat biològica i l’ús sostenible dels recursos. Això suposa un canvi
substancial en els conceptes i criteris de la seva planificació i gestió. Conceptualment s’ha
passat de considerar espècies emblemàtiques a totes les espècies; dels ecosistemes
estàtics als dinàmics; de l’explotació dels recursos al seu aprofitament; i de la conservació
d’espais discrets a preservar espais continus.
Aquests canvis són rellevants entre altres coses perquè es donen a nivell de la matriu
territorial. Així, qualsevol acció de planificació i gestió ha de contemplar, per a una millor
concreció, consideracions de contingut i funcionament dels sistemes i comunitats existents
en l’entorn des de la perspectiva ecològica. La planificació territorial i urbanística és l’eina
que tradicionalment fa aquesta funció.
El planejament urbanístic incideix de manera decisiva en el consum de sòl, així com en altres
factors ambientals com la conservació de la biodiversitat, la qualitat dels recursos hídrics, la
contaminació, la mobilitat o el risc per a les persones i els sistemes naturals. Al mateix
temps, el planejament ha de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les
persones, integrant aspectes d’equitat i cohesió social. En la consideració de tots aquests
elements es troba la clau d’un urbanisme sostenible (Departament de Medi Ambient, 2003).
En aquest sentit, una de les condicions necessàries per assolir un desenvolupament
sostenible és la seva capacitat per mantenir la base de recursos naturals que en possibiliten
la perdurabilitat, ja que un tipus de desenvolupament que exhaureixi la disponibilitat dels
recursos que l’han de nodrir és, a curt o a llarg termini, inviable. Conseqüentment, la
planificació física ha d’assumir com a prioritats la protecció de la base ambiental i de
recursos que fan possible el desenvolupament i, al mateix temps, satisfer la necessitat de
desenvolupament i d’igualtat econòmica (Nacions Unides; CNUMAD. 1992. Guia de l’Agenda
21. Obr. esm. p.70).
El municipi de Rubí, sensible a aquests canvis i aprofitant la revisió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, ha estimat oportú realitzar una aproximació des d’aquesta
perspectiva per tal d’incorporar aquests condicionants ambientals.

7

POUM de Rubí

Informe de sostenibilitat ambiental

2. MARC LEGAL
Actualment, el marc legal de referència és el de la Directiva 2001/42/CE del Parlament
Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes
sobre el medi ambient (DOCE 197/30, de 21 de juliol de 2001), que determina que cal que la
planificació territorial i urbanística realitzi un procés d’avaluació ambiental estratègica (AAE)
i que el resultat d’aquesta quedi reflectida en un Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA). A
més, actualment és vigent a transposició a la normativa estatal de la directiva esmentada a
partir de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre Evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medi ambiente.
Aquests referents legals tenen traducció directa en les determinacions que en matèria
ambiental fa la Llei 1/2005, de 26 de juliol, per la qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, la qual estableix per determinats plans la necessitat de realitzar un informe
ambiental, que forma part del Pla corresponent, i que ha de recollir les determinacions que
estableix la Directiva 2001/42/CE. El reglament d’aquesta llei, recentment aprovat, estableix
els continguts de l’esmentat informe en concordança amb els que estableix la Directiva
2001/42/CE.
La present proposta d’estudi és precisament en relació a la realització del prescriptiu informe
ambiental que s’explicita en la Llei 1/2005 i el decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en plena concordança amb la Directiva
europea 2001/42/CE relativa a la avaluació dels efectes de determinats plans i programes en
el medi ambient i la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre Evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medi ambiente.
El Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) en vigor va ser aprovat definitivament el 24 de
juliol de 1981. El 1987 es procedeix a la revisió del Programa d’actuació municipal i a la
incorporació d’una sèrie de modificacions, esdevenint el planejament vigent actual.
Transcorreguts 19 anys després d’aquesta revisió, la Revisió del Pla General es proposa a
l’empara de les disposicions establertes en l’epígraf e) del número 1 de l’art. 23 del text refós
de la legislació urbanística de Catalunya i la seva remissió al que determinen les Normes
Urbanístiques del Pla General d’ordenació en l’art. 3.
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3. DESCRIPCIÓ BÀSICA DEL PLA
La revisió del POUM de Rubí planteja una reestructuració de la ciutat a partir dels elements i
activitats actuals i de les potencialitats fins ara no suficientment desenvolupades. Vol
compensar els dèficits actuals en alguns àmbits i preparar la ciutat per una previsió a l’alça
de 95.000 habitants per l’any 2019.
Els eixos bàsics en què se centra la proposta és la següent:
1. Pel que fa als espais lliures, la revisió del POUM integra criteris valuosos relatius als valors
ecològico-paisatgístics i de connectivitat ecològica i que permetran assegurar els espais del
municipi inclosos en el connector ecològic occidental Collserola – Sant Llorenç del Munt,
així com la xarxa de torrents i rieres, i en especial l’espai fluvial de la Riera de Rubí,
d’especial interès per la connectivitat ecològica. En aquest sentit, la consideració i, si és el
cas, recuperació dels espais fluvials, en especial la Riera de Rubí, es planteja com un
objectiu ambiental rellevant pel municipi. No tan sols això, sinó que pel que afecta al sòl no
urbanitzable, es proposa el disseny d’un sistema de parcs urbans i territorials
interconnectats a través de vies verdes que aportaran al municipi un entramat d’espais de
caràcter biodivers que han de contribuir a una millor interpretació i ús de l’entorn a Rubí.
Això suposa alhora, un reconeixement de tots els camins rurals i la protecció d’elements
d’interès patrimonial, així com nous traçats peatonals, de carrils bici i vies paisatgístiques.
2. La revisió del POUM planteja un creixement residencial vinculat a una revitalització del
nucli urbà mitjançant una convenient ordenació i contenció urbanística, i promovent-ne la
concentració i diversitat d’usos i serveis. Això no només es proposa en relació al centre urbà,
sinó també per a les urbanitzacions disperses del municipi mitjançant el que s’anomena
“portals d’urbanitzacions”. Lligat a això, també es vol generar una articulació de vies que
permetin la comunicació entre aquestes urbanitzacions i facilitar-ne l’accés al transport
públic. En aquest aspecte, tot i la dinàmica poblacional prevista, els criteris utilitzats estan
orientats a un consum mínim de sòl mitjançant un millor aprofitament del sòl urbà i una
reconversió del teixit industrial del centre a teixit residencial.
3. En relació amb el sistema de mobilitat, el POUM proposa la reconversió de les vies
Avinguda de l’Estatut i la C-1413, actualment utilitzades pel pas de vehicles pesats cap als
polígons industrials. Es pretén desdensificar aquestes vies un cop construïda la via
Interpolar com a element viari principal de distribució i trànsit de vehicles pesants, i així ferne d’elles unes veritables vies de caràcter urbà. També s’afavorirà una vialitat central
articulada amb nous accessos, nous ponts sobre la Riera, adequació de la mobilitat cap a
les urbanitzacions i nous equipaments. A més a més, es vol potenciar el transport públic
amb una nova estació FGC, una interconnexió per vianants entre l’estació de RENFE i la de
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l’Hospital General de Catalunya i tenint en compte la futura estació del Tren d’Alta Velocitat
(TAV).
4. Finalment, es vol ampliar l’oferta empresarial del municipi cap a d’altres àmbits d’interès a
part de l’industrial, de manera que la revisió del POUM potencia i facilita l’activitat terciària,
d’oci i de lleure, no destacada actualment a Rubí, mitjançant requalificacions de terrenys
industrials. No només això, sinó que el POUM vol aportar una millora substancial en
equipaments que aportin centralitat i vitalitat a la ciutat, com serien noves dotacions
escolars (des d’escoles bressol a una escola universitària), nous centres sanitariassistencials, residències per la tercera edat i dotacions culturals (com un Museu Digital,
multisales de cinema, centres cívics i biblioteques, etc.).
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4. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
4.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS
MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL
El municipi de Rubí està ubicat a la part meridional de la comarca del Vallès Occidental. Té
una extensió de 3.231 ha i limita al nord amb Terrassa i Sant Quirze del Vallès, a l’est i al sud
amb Sant Cugat del Vallès, límit del Pla General Metropolità (PGM), i a l’oest amb Ullastrell i
Castellbisbal.
Geologia. El nucli urbà de Rubí es localitza en la part central de la Depressió del Vallès,
depressió formada per una fossa tectònica constituïda en l’etapa de distensió a la qual va ser
sotmesa la Serralada Costanera Catalana. Això ha donat lloc a una Unitat Morfoestructural
perfectament definida, amb una amplada de 10-15 Km.
Els terrenys abastats estratigràficament són compresos dins el Miocè (Miocè inferior a Miocè
superior). Cal remarcar, però, la freqüència amb què aquests materials Terciaris són
recoberts per elements Quaternaris, en ocasions en gran extensió.
En general l’estratigrafia és horitzontal (Quaternari) o pseudohoritzontal (Terciari) amb
lleugers buçaments cap al Nord.
La ubicació de l’àrea en qüestió correspon a la zona limitada per dues grans fractures, al Sud
i a l’Oest. La primera s’identifica amb la fractura meridional del Bloc del Vallès respecte del
Massís Paleozòic de la Serralada Litoral, i la segona amb la falla d’esquinçament
responsable del desplaçament de la Depressió del Vallès respecte de la del Penedès.
Malgrat que la tectònica a gran escala assoleix unes dimensions notòries, a escala local ve
traduïda per pocs fenòmens de trencament, la incidència pràctica del qual, pel que fa a la
temàtica en qüestió, és relativa.
En base a les característiques dels diferents blocs estratigràfics s’agrupen els materials de
característiques similars en Unitats de predominança litològica. Així, es poden definir tres
grans Unitats:
• Unitat Llimosa (Quaternari): representada pels materials constituents del Bloc Quaternari,
identificats com a elements llimosos predominants. Conté una marcada homogeneïtat.
• Unitat Detrítica (Terciari): és la Unitat d’heterogeneïtat més acusada, tant qualitativament
com quantitativament. Ve marcada per un predomini detrític amb diferents graus de
cimentació dels materials. Cal remarcar com a element importat a considerar, l’existència
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esporàdica i irregular d’unes capes llimoses proveïdes de fines intercalacions argiloses
d’ordre mil·limètric que poden representar superfícies potencials de lliscament, fenomen
que pot ser accelerat per la presència d’aigua en els plans en qüestió.
• Unitat Argilo-Detrítica (Terciari): Com a elements a tenir en compte cal destacar la
presència d’intercalacions d’argila (ordre mil·limètric), d’una manera esporàdica i
irregular en les llimolites i/o arenisques constituents de la present Unitat. Aquest
fenomen, igual que en l’anterior Unitat, pot ser causa de desequilibris en el cas de
pendents, ja sigui naturals o bé artificials. Així mateix, cal també tenir present aquest
mateix fenomen a més gran escala, donada l’existència de capes d’argila de més grans
dimensions entre les llimolites i les arenisques. L’explotació dels materials com a roca per
a ús industrial és, potser, la característica més remarcable d’aquesta Unitat.
Protecció geològica: D’acord amb la cartografia de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de
Catalunya, al sud del municipi de Rubí s’hi localitza l’àrea d’interès geològic amb codi 336 i
denominada “Successió miocena inferior de Puig Pedrós i Molí Calopa” (vegeu imatge 1).
Aquest geòtop inclou un dels pocs registres representatius preservats de les successions
al·luvials-lacustres, del Miocè inferior de la semifossa (semigraben) del Vallès-Penedès. El
seu interès rau en aquest fet i en l’existència, dins de la successió, d’una localitat de
mamífers fòssils.
La successió mostra una bona varietat de fàcies al·luvials, palustres i lacustres, incloent
fàcies terrígenes i carbonatades amb indicis d'influències evaporítiques. A més a més
l’ordenació vertical de les fàcies mostra una tendència evolutiva seqüencial i paleoambiental
força característica, amb implicacions per l'anàlisi paleogeogràfic i paleoclimàtic del Miocè
inferior de la Mediterrània Occidental.
Imatge 1. Àrees d’interès geològic al municipi de Rubí.

Font: web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
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Pel que fa a la localitat clàssica de mamífers fòssils de Molí Calopa és una de les més
significatives de la conca tant per la seva edat miocena inferior com per la seva diversitat
(encara que no amb riquesa de material) de formes. A més a més té rellevància internacional
perquè ha estat considerada localitat de referència per la escala biocronològica de mamífers
fòssils d'Europa Occidental.
Especialment importants van ser les prospeccions que es van realitzar a l’extrem sud de Rubí
durant la dècada dels 50 del segle XX per part de l’equip de Miquel Crusafont, Josep
Fernández de Villalta i J. Truyols, que van permetre identificar en el turó de Can Calopa una de
les localitats de mamífers fòssils més importants del Vallès-Penedès, de destacada
rellevància internacional (Crusafont, M., de Villalta, J.F, Truyols, J. El Burdigaliense continental
de la cuenca del Vallès-Penedès. Memorias y Comunicaciones del Instituto Geológico (XII).
Diputación Provincial de Barcelona. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Barcelona, 1955).
Relleu. Les unitats de relleu que configuren Rubí i el seu entorn més proper són la Serralada
Transversal del Vallès i la plana de Rubí-Sant Cugat del Vallès. Aquesta serralada travessa el
Vallès Occidental de nord-oest a sud-est i està formada per petites elevacions del terreny que
són suficients per donar a certs paratges un aspecte quasi muntanyenc i per separar la zona
de Terrassa-Sabadell de la de Rubí-Sant Cugat.
Al nord-oest del terme de Rubí trobem els punts més alts de la Serralada Transversal: la Creu
dels Batlles (385 m), al punt de contacte entre els termes de Terrassa, Ullastrell i Rubí, el
Montagut (403 m), al terme de Terrassa, i l’Empalme (389 m), al terme de Rubí. En aquesta
meitat occidental del terme de Rubí hi ha altres ramificacions d’aquesta Serralada, com la
Serra de l’Oleguera (a la zona de Can Canyadell vell, prop del terme de Castellbisbal), la Serra
de Carreres i la Serra de Balasc. Al nord-est del casc urbà de Rubí hi ha un altre contrafort
d’aquesta Serralada, la serra de Galliners, què està situada entre Rubí i Sant Quirze del
Vallès, amb una elevació màxima dins del terme municipal de 268 m.
Una bona part del terme de Rubí, al voltant de les tres quartes parts, ens ofereix una
estructura topogràfica força trencada, amb freqüents desnivells, marcat per les serres que el
creuen i pel nombrosos torrents que s’hi han encaixat profundament que generen pendents
per sobre del 20%.
La meitat sud del terme, especialment el quadrant sud-est, no és tan trencada ni elevada,
formant una plana que s’obre per llevant cap a Sant Cugat. Les terres més baixes de Rubí,
situades a uns 55 m d’altura, estan a l’extrem sud-oest del terme, al punt on s’uneixen les
aigües dels torrents de Can Balasc i Can Pi de Vilaroc amb les de la Riera. El casc urbà i els
polígons industrials que el circumden estan situats en aquesta plana que voreja la Riera,
d’uns 123 m d’altitud.

13

POUM de Rubí

Informe de sostenibilitat ambiental

Edafologia. D’acord amb els criteris de classificació de sòls de la FAO-UNESCO, els sòls del
terme municipal de Rubí estan representats principalment per cambisòls glèics tot i que a la
seva meitat oest també es poden trobar cambisòls càlcics (Història Natural dels Països
Catalans, 1999). El perfil es de tipus ABC. L’horitzó B es caracteritza per una dèbil a
moderada alteració del material original, per l’absència de quantitats apreciables d’argila,
matèria orgànica i compostos de ferro i alumini, d’origen al·luvial. Els cambisòls glèics es
troben associats a cambisòls càlcics amb inclusions de luvisòls cròmics, mentre que els
cambisòls càlcics estan associats a rendzines i regosòls calcaris.
Usos del sòl. Els usos del sòl majoritaris el 2002 són els antròpics, que representen el 44%
de la superfície del municipi i que comprenen els nuclis urbans (6%), les urbanitzacions
(26%), les zones industrials i comercials (10%) i les infraestructures viàries (2%). Els
segueixen en ordre d’importància pel que fa a superfície els usos del sòl biodiversos amb
predomini de les bosquines i prats (18%) i els conreus herbacis de secà (13%).
En l’evolució dels usos del sòl en el període 1987-2002 (vegeu imatge 2 i taula 1) s’observa
una progressiva reducció dels usos del sòl biodiversos i un augment del usos del sòl
antròpics. També es detecta un augment de la superfície amb vegetació escassa o nul·la.
Segons aquesta font d’informació, la superfície dedicada a conreus ha disminuït
lleugerament (aproximadament un 1%), ja que la pèrdua de superfície dedicada a conreus
herbacis de regadiu i fruiterars de secà i de regadiu, s’ha compensat amb un augment quasi
del 3% de la superfície dedicada a conreus herbacis de secà.
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Imatge 2. Canvi dels usos del sòl al municipi de Rubí 1987-2002.
1987

2002

Font: Cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Taula 1. Canvi en els usos del sòl al municipi de Rubí entre el període 1987-2002.
Usos del sòl
Reclassificació

Antròpic

1987

Descripció

Diferència

ha

%

ha

%

434,25

13,59

820,54

25,67

386,29

12,08

Nuclis urbans

347,81

10,88

181,17

5,67

-166,64

-5,21

Zones industrials i comercials

123,26

3,86

329,90

10,32

206,64

6,46

-

-

70,20

2,20

70,20

2,20

905,32

28,32

1.401,80

43,85

496,48

15,53

Bosc d’aciculifolis

455,43

14,25

314,63

Bosc d’esclerofil·les

27,21

0,85

482,64

15,10

1.189,56
1.189,56

Total Antròpic

Total Biodivers arbori
Biodivers arbustiu Bosquines i prats
Total Biodivers arbustiu
Biodivers herbaci Sòl amb vegetació escassa o nul·la
Total Biodivers herbaci

Conreus

%

Urbanitzacions

Infraestructures viàries

Biodivers arbori

2002

ha

9,84

-140,80

-4,41

0,14

-22,65

-0,71

319,19

9,99

-163,45

-5,11

37,21

587,37

18,38

-602,19

-18,83

37,21

587,37

18,38

-602,19

-18,83

64,10

2,01

362,16

11,33

298,06

9,32

64,10

2,01

362,16

11,33

298,06

9,32

4,56

Conreus herbacis de secà

344,75

10,79

430,81

13,48

86,06

2,69

Conreus herbacis de regadiu

23,97

0,75

8,28

0,26

-15,69

-0,49

Fruiters de secà

103,38

3,23

41,36

1,29

-62,02

-1,94

Fruiters de regadiu

10,70

0,33

-

-

-10,70

-0,33

Vinya

72,02

2,25

45,48

1,42

-26,54

-0,83

Total conreus

554,83

17,36

525,93

16,45

-28,90

-0,91

Total General

3.196,45

100

3.196,45

100

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.

Clima. Les principals influències climàtiques que rep el municipi de Rubí provenen de la seva
proximitat al mar (24 km) i de la seva situació en una zona de petites valls, envoltada de
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muntanyes. El clima del municipi es considera mediterrani costaner central o de plana
prelitoral.
La temperatura mitjana anual oscil·la entre 16 a 14 ºC, i les variacions entre la temperatura
mínima (gener) i la màxima (juliol), és a dir, l’amplitud tèrmica, és de 17-18ºC, fet que
determina un règim de temperatures suau. Les màximes absolutes arriben a 38º C a l’estiu i 4ºC a l’hivern. En base a aquest règim de temperatures, els dies de gelada són poc
nombrosos, entre 4 i 5 dies l’any.
La precipitació mitjana anual és de 600 a 650 mm, amb una distribució irregular que
concentra els seus màxims a la primavera i la tardor. El règim de pluges es distribueix molt
irregularment durat l’any, amb pluges importants a la tardor i a la primavera, essent els
períodes secs els d’estiu i hivern. Les majors tempestes coincideixen amb la fi de l’estiu
(setembre i octubre) originades per formacions com gotes fredes, les quals per la seva
intensitat poden provocar inundacions.
La situació del municipi determina també el règim de vents predominants. Són majoritaris els
vents de direcció O-NO i E-NE, que netegen l’atmosfera reduint els nivells de contaminació i
millorant la visibilitat.
Ordenació del territori
Al municipi de Rubí es diferencien dos entorns dividits pels dos sistemes ferroviaris
existents: al sud, a llevant i a les dues bandes de la riera de Rubí s’hi troba el continu urbà,
on l’ús residencial compacte és envoltat per a una corona industrial lligada sobretot a la
riera. A la cara nord i a ponent s’hi troben urbanitzacions disperses i activitats extractives,
juntament amb àrees petites d’ús industrial envoltades d’espais naturals on destaquen la
serra de Can Riquer i la serra de l’Oleguera.
El municipi disposa d’un Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) que va ser aprovat el
24 de juliol de 1981, i revisat el 1987. L’objectiu fonamental del Pla era l’ordenació i
regularització del creixement poc controlat i poc ordenat que es va donar des del 1962, tot
buscant unes quotes de creixement en població i activitat industrial que la situessin entre les
ciutats clau de l’entorn metropolità de Barcelona. Les grans línies d’acció del Pla vigent han
estat:
• L’aposta clara pel creixement de Rubí: població i sòl industrial.
• La reordenació del sòl, amb una clara voluntat de resoldre vells problemes de la ciutat com
el desordre d’usos industrials.
• La racionalització del sòl urbanitzable, amb una decidida aposta per desenvolupar una
xarxa urbana i ordenar els barris i l’extraradi de Rubí.
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• La integració dels espais naturals de l’entorn del municipi potenciant un racional ús i
l’equilibri amb el desenvolupament residencial de la seva zona nord.
I segons l’Auditoria Ambiental de Rubí (1999), els objectius assolits pel Pla fins la data van
ser:
• Una millora en el tramat de la ciutat.
• Una millor ordenació del sòl, amb una reordenació i qualificació del sòl industrial.
• Una acceptable adequació dels espais naturals de l’entorn.
• Un desenvolupament dels barris de Rubí.
• Una millora dels equipaments i infraestructura bàsica de la ciutat.
A més, també cal considerar que hi ha alguns aspectes remarcables pel que fa a l’ordenació
del territori que afecten aspectes ambientals i que no es poden considerar estrictament com
a activitats industrials. D’entre els més rellevants es troben:
Horts marginals
La instal·lació dels horts a Rubí respon a una necessitat social que la normativa municipal no
ha tingut ni té en compte fins a l’actualitat, i aquesta és la causa de que l’actual configuració
d’horts originin una sèrie de problemes legals relacionats amb els següents aspectes:
1. La qualificació urbanística dins del PGOU
2. La titularitat de les terres
3. El règim de tinença de les zones ocupades per horts
Un dels problemes més importants són els que tenen a veure amb les incompatibilitat dels
usos dels plantejats a partir del PGOU i a les prohibicions específiques que apareixen a cada
qualificació concreta.
En el terme Municipal actualment hi ha un total de 19 de zones d’horts formant agrupacions
més o menys ben definides. Les zones i el nombre de parcel·les en cada una es mostren a la
taula 2.
Els horts es troben majoritàriament concentrats a la franja límit de la zona urbana de la part
nord de Rubí, a la banda esquerra de la via dels FGC (vegeu imatge 3). Aquestes són terres
d’arrendament i aquest és el motiu de que es produeixi aquesta corona d’horts en aquest
indret.
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Imatge 3. Localització dels horts de lleure a Rubí

Font: Víctor León i Xavier Soler(2005): Cartografia ambiental de Rubí en format SIG. IMMA.
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Taula 2. Distribució de la superfície d’horts de lleure a Rubí per parcel·les
Nom de la zona

Nombre de parcel·les

Torrent de Can Balasc

9

Superfície m2
7745

Torrent de Can Serra

3

1650

Torrent del Alous

5

1020

Parc de Ca N’Alzamora

12

7500

Camí de Can Feliu

6

2750

Torrent de Sant Muç

12

6800

Can Xercavins

32

38000

Can Serra

4

2820

Can Nois

3

625

Riera de Rubí

3

500

Passeig de la Riera

5

3000

Torrent de Can Pi de la Serra

2

4000

Can Pi de Vilaroch-RENFE

11

2700

Av Castellbisbal, 37

3

1500

Ca n’Oriol
TOTAL PARCEL·LES

2

2400

130

99.735

Font: Estudi de la problemàtica ambiental del horts de lleure a Rubí, IMMA

Les lleres dels torrents o rieres també són indrets molt atractius per a la instal·lació d’aquest
tipus d’activitat, com a conseqüència de la fàcil accessibilitat a l’aigua. Aquest és el cas del
torrent dels Alous, de Sant Muç, de Can Balasc, etc.
Les agrupacions d’horts estan formades en la majoria de casos per menys de 7 parcel·les.
Com a conseqüència, els horts es troben molt dispersats en el territori.
Imatge 4. Règim de tinença dels horts de lleure a Rubí

Règim de tinença dels horts del municipi

44,3%

55,7%

Arrendament

A precari

Font: Estudi de la problemàtica ambiental del horts de lleure a Rubí, IMMA
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Quant al règim de tinença, la circumstància de Rubí és força peculiar, ja que el percentatge
de parcel·les amb contracte d’arrendament és molt elevat (vegeu imatge 4).
Els cultius més comuns en aquests tipus d’explotacions, fonamentalment de verdures i
hortalisses, requereix un consum d’aigua continu durant l’època de creixement. Per les
característiques del cultiu i per la climatologia de la zona es fa indispensable l’aportació
externa d’aigua.
El percentatge de parcel·les regades a partir de l’aigua de mines o fonts és d’un 10.3%. Les
fonts i les mines atrauen, generalment, aquest tipus d’activitat i són la causa de que els horts
es localitzin a prop.
El 54,9% correspon als horts que tenen pou, dels quals en el 18,3% correspon a un pou
col·lectiu i el 35,7% a un pou individual. La quantitat de pous trobada a Rubí és molt
elevada. La proliferació de pous individuals, molts cops construïts a parcel·les contigües, pot
donar lloc a la sobreexplotació dels aqüífers, amb el conseqüent esgotament dels mateixos,
sobretot en anys de sequera.
En general es pot considerar que la qualitat de l’aigua de les mines i les fonts és acceptable
per aquest ús. En canvi la qualitat de les aigües de la majoria dels torrents de Rubí és dolenta
i no apta pel rec, degut a la seva elevada DBO i risc sanitari.
En el cas dels pous individuals, la qualitat de l’aigua pot variar en funció de la localització del
mateix, però en una primera aproximació, es prendrien aquestes com a acceptables. En
general, la qualitat de l’aigua de rec dels horts de Rubí es resumeix en:
Acceptable: 67,6 % sobre el total de superfície
Bona: 25,1 %
Dolenta: 7,3 %
La importància d’aquesta variable mereix el següent anàlisi:
-

Torrent dels Alous: aquest torrent recull les aigües del torrent de Ca N’Oriol a on va a
parar el 60% de les aigües residuals del municipi de Rubí. Aquest torrent està canalitzat i
entubat fins a la depuradora de Rubí.

-

Torrent de Can Balasc: Per la seva marge dreta transcorre un col·lector que recull les
aigües residuals de Can Serrafossà.

-

Torrent de Sant Muç: També té feta la canalització. Existeixen pous els quals s’hauria de
determinar la qualitat de l’aigua.

-

Torrent de Can Xercavins: La qualitat de l’aigua és força acceptable encara que de
vegades es trenca el col·lector i emergeixen les aigües residuals pel torrent.
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-

Torrent de Can Pi de la Serra: Les aigües presenten una qualitat acceptable.

-

Riera de Rubí: És l’únic curs fluvial del qual es tenen dades analítiques recents i és la que
presenta valors de contaminació força elevats.

Les tanques, i la seva afectació estètica al paisatge, són signes inequívocs d’aquest tipus
d’activitat, característic a totes les zones. Els hortolans, en instal·lar-s’hi, el primer que fan és
delimitar la seva parcel·la, per una necessitat d’identificar el terreny com a seu. També ho fan
per posar impediments a robatoris i com a protecció dels conreus de cara als ramats.
El motiu que les tanques no siguin col·lectives és que, en la majoria dels casos, és una
iniciativa de tipus individual. Els hortolans no s’associen per realitzar aquesta activitat i
cadascú ho porta a la seva manera.
El material de les tanques acostuma a ser de vegetals, formades principalment per canyes ,
localitzades normalment a les proximitats dels torrents; material de rebuig (acostumen a ser
somiers, portes, finestres, palès, caixes, xapes metàl·liques, etc.); filferrades, de tela
metàl·lica; d’obra, formada per mur de maons.
En definitiva, la varietat de materials i la disposició provoquen un fort impacte paisatgístic,
que es reduiria de manera important si les tanques fossin col·lectives. També poden produir
taponaments de torrents per possibles avingudes.
Hi ha dos tipus d’accessos possibles: el rodat ( 85,2%) i el peatonal (14,8%). Els criteris
físics que permeten diferenciar els uns dels altres són, bàsicament, les dimensions. Els
cotxes poden passar per camins que tenen una amplada de 2,5 m i per tant, a partir
d’aquesta ja es considera rodat. Els accessos peatonals són aquells pels que no pot passar
un cotxe i solen estar entre 1,5 m d’amplada.
Del total dels camins, els asfaltats ocupen un total de 13,6 %, els camins de terra, 63,9 %,
els carrers asfaltats (19,3%) i sense camí un 3,2%.
A continuació s’exposen els principals usos de les parcel·les:
-

Ús agrícola: comprèn els horts en els quals la motivació fonamental és l’agricultura, el
conreu de plantes comestibles, ja sigui com a lleure, com ajut econòmic a la família.

-

Ús mixt: s’inclou aquelles parcel·les amb activitat de lleure i aprofitament ramader:
aviram i conills, entre altres.

-

Ús de segona residència o residència permanent: ens referim a parcel·les on les
edificacions prenen formes més consistent, de segones o primeres residències, més o
menys camuflades, de caràcter precari i en condicions higièniques-sanitàries encara
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defectuoses. En alguns casos l’hort ha desaparegut però en la majoria encara es
continua dedicant una porció de la parcel·la al cultiu.
Les dades percentuals obtingudes es presenten així:
Agrícola, 34,6 %
Mixta, 53,2%
Segona residència, 5,4%
Residència permanent, 6,8%
Urbanitzacions
La contribució del municipi al sistema metropolità es basa sobretot en la residència, amb
una fort component de ciutat jardí dispersa i de baixa densitat, en les industries i en les
àrees extractives. Els usos industrials i residencials, amb l’expansió dels polígons industrials
a partir de la dècada dels ’60 i el creixement de les urbanitzacions de baixa densitat a la
província de Barcelona i també a Rubí (vegeu taula 3), han estat els responsables de la
reducció i compressió dels espais lliures i oberts del sòl no urbanitzable. Des de els anys
setanta s’han urbanitzat de nou entre 15 i 20 ha anuals de sòl, assolint uns nivells
d’ocupació que comprometen seriosament la connectivitat i la bona salut dels sistemes
naturals, que enllacen de manera estratègica el corredor biològic Collserola-Sant Llorenç
(connectors occidentals, sistema de connexions ecològiques, Mayor 2000; eixos
connectivitat, Forman 2004) que alberga, així com la salvaguarda del patrimoni cultural
associat i de la qualitat paisatgística, i en definitiva, ambiental.
A Rubí concretament, i tal com indica la taula 3, el municipi està situat en setè lloc pel que fa
a la producció d’habitatges aïllats durant el període 1987-2001, i en novena posició quant a
la tipologia d’adossats, tot i que aquests es localitzen preferentment en les franges
perimetrals del nucli urbà,
Taula 3. Rànquing de municipis amb major producció residencial de baixa densitat a la província de
Barcelona (1987 – 2001)

F
o
Font: Extret de Francesc Muñoz (2005): La producció residencial de baixa densitat. Diputació de Barcelona.
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Les àrees que són compreses pels límits de les sis urbanitzacions aïllades del nucli urbà del
municipi (Sant Muç, Can Ximelis, Castellnou, Vallès Parc, Can Barceló i Can Solà) ocupen
actualment (2004) unes 713 Ha, que corresponen al 22,28 % del total del terme municipal.
D’aquest 22,28 % de territori que pertany a les urbanitzacions, el 13,5 % esta urbanitzat
(430 Ha), dos punts per sobre de la meitat. Aquesta darrera dada ens indica el nivell
d’esponjament, i en sentit contrari, de compactació de l’espai artificialitzat en les
esmentades urbanitzacions (vegeu taula 4).

Taula 4. Superfícies urbanitzades a les urbanitzacions aïllades en relació amb l’àrea total de les
pròpies urbanitzacions i del municipi (en Ha).
Nom de la
urbanització

Sup. urb.
1967

Sup. urb.
1984

Sup. urb.
2004

Àrea total
urbanització

% d'ocupació
respecte
urbanització

% urbanització
respecte municipi

Vallès Parc

0,00

2,35

16,41

33

49,74

1,03

Can Barceló

0,00

5,19

20,58

43

47,87

1,34

Castellnou
(sector B)

0,00

5,71

10,03

20

50,17

0,63

Can Ximelis

1,56

8,54

15,94

19

83,89

0,59

Can Solà

0,00

18,61

33,36

68

49,06

2,13

Castellnou
(sector A)

0,33

20,66

34,48

53

65,06

1,66

Sant Muç

7,57

31,54

78,05

206

37,89

6,44

Castellnou
(sector C)

0,00

31,77

41,83

61

68,58

1,91

Castellnou
(sector D)

0,31

44,94

46,55

91

51,15

2,84

Castellnou
(Total)

0,64

103,08

132,90

226

58,81

7,06

10,41
272,39
430,14
713
60,33
22,28
Total
Font: Víctor León i Xavier Soler (2006): Anàlisi del creixement i dispersió de les urbanitzacions aïllades de baixa
densitat al Municipi de Rubí. IMMA, Ajuntament de Rubí.

El creixement urbanístic residencial del SNU de Rubí, ha tendit a distribuir-se pel territori de
manera difusa, amb l’augment de les urbanitzacions sense continuïtat amb el nucli urbà i
dels polígons industrials adjacents. Com a mostra, podem observar l’evolució de Can Ximelis
a partir de l’ànalisi de les fotografies aèries de diferents moments històrics (vegeu figura5 ).
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Imatge 5: evolució de l’ocupació del sòl a Can Ximelis (1967 – 1984 – 2004)

Font: Víctor León i Xavier Soler (2006): Anàlisi del creixement i dispersió de les urbanitzacions aïllades de baixa
densitat al Municipi de Rubí. IMMA, Ajuntament de Rubí.

Aquestes urbanitzacions han estat incloses dintre del Sistema Eix Rubí-Terrassa-Manresa
(Mayor, 2003), caracteritzat per tenir entre un 50-75% d’espais biodiversos, una presència
d’hàbitats d’interès comunitari superior a les 5.000 ha, conté 4 zones humides, conté punts
d’especial interès per al manteniment de la connectivitat ecològica, una superfície de matriu
territorial restant d’entre el 50%-75%, una superfície del 25%-50% amb alt risc d’incendi, i
que a més inclouen zones amb un risc d’inundació alt.
Activitats econòmiques i impactes associats
Activitats del sector agrari
Activitat agrícola. L’activitat agrícola ha anat decreixent al llarg dels anys, concretament s’ha
passat de 59 a 33 explotacions del 1982 a 1999.
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Taula 5. Distribució temporal de la superfície agrícola utilitzada (SAU) per al municipi de Rubí.
Any

Total

Conreu de secà

Conreu de regadiu

Pastures permanents

explot.

ha

explot.

ha

explot.

ha

explot.

ha

1999

33

462

26

446

21

16

1

1

1989

46

448

44

428

28

20

1

1

1982

59

742

57

728

18

14

0

0

Font: Cens agrari. Web de l’IDESCAT.

Segons la SAU, les explotacions agràries més freqüents el 1999 eren d’una dimensió menor
a les 2 ha (17 explotacions), trobant-se també 11 explotacions d’entre 2 i 10 ha (cens agrari;
web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT). També cal remarcar que hi havien 2
explotacions d’entre 100 i 200 ha (vegeu taula 5).
Pel seu caràcter extensiu i de secà, l’activitat agrícola present al municipi està associada en
principi a pocs impactes ambientals. Així doncs, es pot pensar que l’impacte per l’ús de
fertilitzants o per consum d’aigua per rec és baix.
Activitat forestal. Segons dades del Centre de la Propietat Forestal, a Rubí hi ha dos finques
que tenen instruments d’Ordenació Forestal (IOF) (vegeu taula 6).
Així doncs, s’hi troba la finca de Can Viver de la Serra que té una superfície ordenada de
170,3 ha i la de Canyadell amb una superfície de 142,1 ha. Ambdues finques només ocupen
terrenys del municipi de Rubí.
Taula 6. Característiques de les finques amb instruments d’ordenació forestal.
Núm. de IOF Superfície ordenada (ha)

Finca

Municipi

Comarca

Data aprovació

2352

170,33

CAN VIVER DE LA SERRA

Rubí

Vallès Occidental

27/01/05

2504

142,1

CANYADELL

Rubí

Vallès Occidental

28/04/05

Font: Centre de Propietat Forestal de Torreferrussa

Activitat ramadera. Pel que fa a la producció i cria de bestiar, les dades també són negatives,
únicament amb alguna excepció, com en el cas de les conilles mares i els bovins, on
s’aprecia una tendència a l’augment (vegeu imatge 6).
Per la seva banda, l’aviram sembla mantenir-se amb petites oscil·lacions i els equins
apunten a una lleugera recuperació, probablement degut a les activitats hípiques.

25

POUM de Rubí

Informe de sostenibilitat ambiental

Imatge 6. Evolució dels caps de bestiar per espècies a Rubí (1982-1999)

Evolució del nombre de caps de bestiar per espècies
1800
1600
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Equins

2004

Font: elaboració pròpia a partir del cens agrari de l’IDESCAT. La dada referent al nombre d’ovelles del 2004 ha estat
facilitada per l’oficina del DARP del Vallès Occidental.

La davallada més important afecta a la cabana d’ovelles, en cinc anys s’han perdut uns mil
caps aproximadament, amb les conseqüències que comporta ambientalment: una
disminució de l’efecte netejador del sotabosc, una funció molt preuada amb l’augment del
risc d’incendis, i l’aportació d’abonament natural per als prats i pastures que encara resten al
SNU del municipi.
El municipi de Rubí, però, no es troba dins de les zones vulnerables per la contaminació de
nitrats d’acord amb la informació cartogràfica del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat.
Segons l’estudi del dinamisme socioeconòmic del sector agrari del Sistema d’Informació
Territorial de la xarxa d’espais lliures (Diputació de Barcelona, 2005), el sector agrícola dins
de Rubí porta un moviment socioeconòmic mitjà, a excepció dels espais agrícoles de Can
Ximelis i els situats entre Can Santpere i Can Ponç, que es caracteritzen per estar inclosos
dins la categoria de mitjà-consolidat.
Pel que fa a l’activitat forestal, el perímetre forestal del municipi té un dinamisme
socioeconòmic general molt dèbil, i dèbil a les zones associades als cursos fluvials, al sud
de la Serra de Can Guilera i a Ca n’Amat.
No es mostren dades relacionades amb el dinamisme socioeconòmic de l’activitat ramadera
a Rubí.
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Activitat industrial
L’activitat industrial del municipi és un dels sectors més desenvolupats i es localitza en un
total de 11 polígons industrials que estan repartits per tot el terme. El tipus d’empresa més
predominant és la indústria del metall i components elèctrics, seguida per empreses dels
sectors de transport i magatzems, de comerç a l’engròs i la de transformació de minerals i
química.
El total de llicències que consten d’alta a la Unitat d’Activitats de l’ajuntament, sumen un
total de 1.408. La distribució d’aquestes per polígons industrials és la que figura a la taula 7:
Taula 7. Relació dels polígons industrials i les empreses associades.
Total d’empreses amb
llicència d’activitats i ambientals
78
309
351
112
36
215
181
105
9
12
1408

Nom del polígon industrial
Ctra. Terrassa
Cova Solera
Can Jardí
Can Pi de Vilaroch
La Llana
La Bastida
Can Rosés
Ca n’Alzamora
Can Sant Joan
Sant Genís
TOTAL
Font: Diagnosi Ambiental Rubí 1998-2004

Tot i així cal considerar que encara s’hi troba alguna activitat industrial dins del nucli urbà,
com ara l’empresa “Cremalleras Rubí S.A.L,” així com també, la presència de la benzinera de
la Avinguda de Barcelona que s’ubica al centre de la població.
Activitats extractives
La constitució geològica del municipi de Rubí afavoreix les activitats extractives d’argiles per
l’elaboració de productes ceràmics per la construcció. Aquestes, no tan sols són utilitzades
per empreses del municipi sinó també per empreses de municipis propers, com és el cas del
Papiol.
Les activitats extractives estan regulades per la Llei 22/73 de juliol de mines, modificada
posteriorment per diferents decrets i ordres ministerials. Dita Llei estableix que la suspensió
de treballs d’aprofitament, exploració i investigació de recursos autoritzants, només pot ser
aprovada per la Departament de Treball i Indústria, fet que a la pràctica limita la capacitat
sancionadora del municipi.
La restauració de zones mineres està regulada a Catalunya per la Llei 12/1981, de 24 de
desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial
interès natural afectats per activitats extractives.
D’acord amb la informació cartogràfica disponible en el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, actualitzada l’abril del 2005, actualment ocupen un total de 101,3
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ha, el que representa aproximadament un 3 % del territori.
Aquestes activitats es basen sobretot en l’extracció de graves (localitzades a la meitat Nord
del terme municipal) i d’argiles (situades a la meitat Sud).
El sector Oest, caracteritzat per extraccions d’àrids, estan situades en terrenys de valor
forestal i agrícola. Les empreses que tenen activitat extractives són Grup FSM Vertispania ,
Excavaciones y Áridos, SL, Puigfel, Subirats Navarro i Traymaco.
El sector Nord està caracteritzat per una antiga extracció d’àrids de l’empresa Haymsa i en
l’actualitat hi ha un dipòsit controlat de terres i runes de l’empresa Gruvosa.
El sector sud, caracteritzada per una zona argilosa, es troben diverses activitats d’extracció
d’argiles per a la fabricació de rajoles, teules i similars. Es troben les activitats extractives de
les empreses Tejala, Suministros de Arcilla, Suceram i Puigfel.
D’acord amb el Pla especial de regulació de les activitats extractives (2002, revisat el 2005)
existeixen moltes activitats finalitzades on encara no s’ha iniciat la restauració-recuperació i
per tant no s’han pres encara mesures per apaivagar els impactes sobre el relleu, els
sistemes naturals i el paisatge en general.
A continuació es detallen les diferents activitats extractives i els dipòsits controlats amb les
característiques temporals i la seva situació actual:
1. Empresa: Gruvosa
Nom activitat: Can Guitart
Activitat: monodipòsit de terres i runes de l’ extractiva d’Haymsa.
Lloc: sector N del municipi
Període previst: 1 any
Volum a dipositar: 430.000 m3
Restauració prevista: condicionament i rebliment de sot excavat segons projecte previst i
aprovat pel Departament de Medi Ambient.
2. Empresa: Excavaciones y Áridos Rubí
Nom activitat: La 22
Activitat: extracció d’àrids
Lloc: sector W del municipi
Restauració: terres.
3. Empresa: Subirats Navarro
Nom d’activitat: Rubí
Activitat: antiga pedrera d’àrids.
Lloc: sector NW del municipi.
Període concedit: 4 anys.
4. Empresa: Suministros de Arcilla, SA
Nom activitat: Àngela
Activitat: extracció d’argiles
Lloc: sector SW del municipi
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Volum d’argiles a extreure: 188.437 m3
5. Empresa: Traymaco
Nom activitat: Traymaco
Activitat: restauració de l’antiga pedrera
Lloc: sector W del municipi
6. Empresa: Puigfel.
Nom activitat: Can Canyadell.
Activitat: Dipòsit controlat de terres i runes.
Lloc: sector W del municipi.
Materials admesos: terres i runes.
Volum de terres i runes a abocar: 427.000 m3.
7. Empresa: grupo FSM Vertispania
Nom activitat: Can Carreras.
Activitat: Extracció d’àrids/ Abocador de residus inerts
Lloc: sector W del Municipi
Data d’atorgament de llicència: De l’extracció d’àrids a l’any 1989 per dos anys. De
l’abocador de residus inerts a l’any 1998 per 8 anys.
Període concedit: 8 anys .
Restauració: Rebliment del forat excavat mitjançant terres.
8. Empresa explotadora: Suceram Empresa titular: TMA,SL
Nom activitat: Sibila
Activitat: Extracció d’argiles.
Lloc: sector SW del municipi
9. Empresa explotadora: Tejala
Nom activitat: Tejala
Activitat: extracció d’argiles
Lloc: Sector SW del municipi (llinda amb l’explotació Àngela de Suministros de Arcilla).
10. Empresa: Tejala
Nom activitat: terral S1 – S2
Activitat: extracció d’argiles
Lloc: sector SW del municipi (limita amb l’explotació de Suceram Sibila).
Restauració prevista: condicionament de talussos.
11. Empresa: Puigfel
Nom activitat: Cova Solera
Activitat: extracció d’argiles
Lloc: sector SW del municipi
Pel que fa a l’explotació en domini públic hidràulic, el municipi no es veu afectat per cap
activitat.
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CICLE DE L’AIGUA
Hidrologia
El terme municipal de Rubí se situa dins de la conca del riu Llobregat, una de les tres
conques fluvials del Vallès.
L'element fonamental de la xarxa hidrogràfica superficial de Rubí és la Riera de Rubí,
continuació de la riera de les Arenes. Aquesta es caracteritza per un cabal escàs i irregular,
amb estiatge a l'hivern i a l'estiu i fortes crescudes coincidint amb les pluges de primavera i
tardor. El perfil de la riera consisteix en un petit llit ordinari amb vegetació de ribera i un llit
d'inundació que s’ocupa quan hi han crescudes.
La conca que abasteix la riera es localitza bàsicament al municipi de Terrassa, on els darrers
anys, al igual que la resta de la comarca, s’ha produït un increment notable de pressió
urbanística sobre el territori, fet que ha provocat la impermeabilització de zones extenses de
sòl i la conducció de les aigües de pluja, mitjançant sistemes de clavegueram, a les lleres
que serveixen de desguàs.
El cabal natural de la xarxa hidrogràfica de la Riera de Rubí és escàs i irregular i està
constituït bàsicament per l’aigua de la pluja, havent-hi circulació d’aigües superficials en cas
de precipitacions. Segons l’Auditoria ambiental del municipi de l’any 1999, la Riera s’ha vist
afectada per abocaments d’aigües residuals, industrials i urbanes; amb una qualitat química
i biològica de l’aigua dolenta o deficient segons els diferents índexs biològics i paràmetres
fisicoquímics (amoni, fosfats, clorurs, sulfats i COT); i, també s’hi han detectat
concentracions elevades de metalls pesants i contaminants orgànics tant a l’aigua com als
sediments.
Les diferents mesures de la qualitat de la riera de Rubí realitzades pel període 2002-2003
indicaven la qualitat de l’aigua com a “Molt contaminada” (índex BMWPC per al 2002), i un
índex ISQA de 40-60 i 31-45 pels anys 2002 i 2003, respectivament (La màxima qualitat té
una puntuació de 100; un ISQA menor de 30 implica que l’aigua és no apte per a qualsevol
ús) (informació procedent de la Diagnosi Ambiental de Rubí 1998-2004).
La xarxa de drenatge del terme de Rubí es completa amb una sèrie de torrents situats a
ambdós marges de la Riera de Rubí. Aquests torrents són afluents directes o indirectes del
Llobregat, i estan fortament encaixats respecte del nivell de les terres que els circumden,
amb desnivells variables que acostumen a estar entre els 10 i 40 metres.
Els torrents més significatius i representatius de la globalitat de la xarxa de torrents del
municipi són:
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Torrent de Xercavins: És un dels torrents més importants de Rubí, tant pel que fa a la seva
longitud com pels valors naturals que presenta. És un torrent fortament encaixat amb una
important presència de comunitats de ribera ben desenvolupades i consolidades
(pollancredes, albaredes, salzedes, etc.), constituint un paisatge de gran bellesa i
singularitat.
Torrent de Can Barceló: De dimensions reduïdes, és un torrent fortament encaixat que conté
algun tram amb comunitats de ribera tot i que predomina el recobriment de canya (Arundo
donax). La presència propera de l’explotació d’àrids de Can Carreras representa la principal
afectació que pateix aquest torrent.
Torrent de Can Pidelaserra: Es nodreix de les aigües que li arriben del torrent de Can Barceló
i té com a principal característica la presència, al llarg de bona part del seu recorregut, de
grans parets verticals d’una gran bellesa paisatgística. Cal remarcar la gran variabilitat de
vegetació que presenta, trobant-s’hi grans arbres de ribera, trams on predomina la canya i
trams on predominen espècies arbustives de port baix com el romaní. Igual que en el cas del
torrent de Can Barceló, bona part del marge esquerra del torrent de Can Pidelaserra es veu
afectat també per les activitats extractives, a més de l’aflorament d’un antic abocador de
residus municipals.
Torrent de Can Canyadell: En el seu tram inicial té un perfil molt marcat i encaixat, amb
ambients ombrívols amb un recobriment vegetal dominat per la canya. La seva part terminal
es correspon amb ambients on la canya deixa pas a retalls de bosc de ribera, amb presència
d’àlbers, pollancres i oms.
Ha rebut tot tipus d’abocaments sòlids, així com d’aigua residual provinent d’un col·lector
que hi desemboca.
Torrent de Sant Muç: Neix a la Serra de Can Guilera, pròxim al límit que separa Rubí del
municipi de Terrassa, i discorre fins a la seva desembocadura a la Riera de Rubí per les terres
de Can Roig, Sant Muç i Can Ramoneda, entre d’altres indrets. Té dos trams clarament
diferenciats: el tram inicial que drena les aigües de la Serra de Can Guilera i de Can Roig i que
arriba fins a l’alçada de Sant Muç, presenta un estat poc pertorbat, amb fragments de bosc
de ribera, d’entre els que cal destacar una de les comunitats d’avellaner (Corylus avellana)
més importants i significatives de tot el terme de Rubí. A partir de l’ermita de Sant Muç,
l’estat del torrent es va degradant progressivament a causa de la proliferació d’activitats
residencials, horts familiars o abocaments no controlats, els quals suposen en ocasions
l’únic cabal del torrent.
Torrent de Can Pòlit: Fortament encaixat i de recorregut relativament curt, aquest torrent
arrecera una important i diversa varietat de vegetació, amb grans arbres de ribera envoltats
en ocasions per zones de bosc de pi blanc, que en el seu conjunt, possibiliten la creació d’un
indret molt tranquil i agradable. Els darrers metres del torrent de Can Pòlit abans d’arribar a
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la Riera de Rubí estan canalitzats a causa de la línia del tren i l’estació depuradora d’aigües
residuals urbanes de les Fonts de Terrassa.
Torrent del Manà o de Can Serra: Es localitza entre els torrents de Sant Muç i de Can Pòlit, i
està fortament encaixat en el territori, amb les parets laterals relativament properes entre
elles oferint un aspecte força tancat d’aquest indret. Es localitza una gran concentració
d’horts marginals just abans dels barrancs que hi ha a banda i banda del torrent o fins i tot
en el propi llit del torrent i el seu entorn més proper. Els dos vessants del torrent són objecte
d’abocaments no controlats de tota mena de deixalla.
Torrent Can Balasc: Té un llarg recorregut des de que neix a l’alçada de Can Santpere fins
que aboca les seves aigües a la Riera de Rubí un cop aquesta deixa enrere el terme de Rubí.
El seu tram final (a partir de Can Pi de Vilaroc) fa de límit entre Rubí i Castellbisbal. La
vegetació està formada principalment per canya a causa dels incendis que es van produir el
1994.
Torrent de Can Ferran: Té el seu origen al terme de Sant Quirze del Vallès, entre Can Ferran i
Can Barata. Es considera un dels torrents més afectats d’entre tots els que configuren la
xarxa de torrents de Rubí a causa dels horts marginals que s’hi troben o les actuacions
urbanístiques que limiten amb el torrent, amb un aterrament parcial de certs trams del
torrent per terres i d’altres materials que s’aboquen, entre ells, procedents d’obres de
construcció en diverses zones industrials. També cal destacar la proliferació de diversos
punts d’abocament no controlats de runa, terres o aigües residuals al llarg del seu
recorregut, però especialment a les zones industrials del Polígon Industrial la Bastida.
Torrent dels Alous: És un dels torrents més llargs i importants del municipi de Rubí, a més
del de majors dimensions de la riba esquerra de la Riera de Rubí. Fa de frontera natural entre
els termes municipals de Rubí i Sant Cugat del Vallès, des de que neix a l’alçada de Can
Penjallops fins a la seva unió amb la Riera de Rubí a l’alçada de Mas Gener, passant per les
terres de Ca n’Oriol i Can Sant Joan. S’hi poden trobar alguns retalls de bosc de ribera formats
amb presència de salzes, desmais, verns, oms i pollancres. Tot i això, el torrent té un elevat
grau d’alteració d’origen antròpic en tot el seu recorregut a causa del teixit urbà associat o
els abocaments de residus sòlids i d’aigües residuals procedents de col·lectors i causats per
les actuacions urbanístiques, les indústries o els usos socials i de lleure que s’hi produeixen.
La concentració més elevada d’horts marginals es concentra en el seu tram terminal,
atorgant a aquest indret una imatge bruta i desendreçada.
Torrent de Ca n’Oriol: Actualment, aquest torrent queda en bona part soterrat sota el casc
urbà de Rubí, i només a l’alçada de la confluència dels carrers Antoni Sedó, de la Música i Dr.
Ferran, recupera el seu recorregut en superfície. Tanmateix, ha sigut objecte d’abocaments
d’aigües residuals urbanes de certes zones de Rubí, els quals suposen en ocasions l’únic
cabal del torrent. La vegetació està constituïda principalment per canya.
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Els torrents del terme de Rubí doncs, es caracteritzen, a l’igual que la Riera de Rubí, per la
marcada irregularitat del seu cabal, molt depenent de les aportacions de les precipitacions.
Així, bona part de l’any presenten un aspecte eixut, sense circulació d’aigua, com a
conseqüència del clima mediterrani típic de la zona. Una excepció a aquesta situació la
donen els torrents que recullen les aigües que brollen d’alguna font natural, com és el cas
del torrent de Xercavins, Sant Muç o el dels Alous. També cal esmentar que s’havien detectat
alguns torrents que al llarg de tot el seu recorregut o bé en algun tram important, portaven
aigües residuals provinents d’abocaments de tipus residencial o bé de tipus industrial.
Respecte això, cal tenir en compte que, aquesta és una informació procedent de l’Auditoria
Ambiental de Rubí de 1999, i que s’han fet consultes recentment a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) on s’ha indicat que aquests problemes estan pràcticament solucionats o en el
seu procés de millora.
Cal destacar que, tot i la marcada irregularitat del cabal de la Riera i dels torrents
condicionada per les aportacions de les precipitacions, la sequedat en superfície no implica
necessàriament un nivell freàtic baix, tal i com indica la presència d’espècies vegetals amb
grans exigències d’aigua resseguint el curs dels torrents.
Així doncs, pel que fa als aqüífers, el terme municipal de Rubí es troba situat sobre la unitat
hidrogeològica coneguda com a Miocè del Vallès, que comprèn bàsicament la Plana del
Vallès Oriental i del Vallès Occidental fins al Llobregat, i es caracteritza per una continuïtat
lateral reduïda. Actualment encara hi ha una certa incertesa a l’hora de marcar la posició
exacta tant en planta com en profunditat de les sorres i conglomerats que formen l’aqüífer,
tot i que es considera que la major part es troba entre els 100 i 300 m de profunditat. Els
aports d’aigua provenen principalment de la infiltració directa de l’aigua de pluja i de la
infiltració de les aigües superficials procedents de les serralades adjacents. Les extraccions
d’aigua provenen principalment de les captacions, del drenatge vers les rieres i els aqüífers
al·luvials quaternaris i de la evapotranspiració.
El municipi no presenta aqüífers protegits dins els seus límits. Malgrat això, cal destacar la
proximitat als aqüífers de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca i l’Aqüífer de la Cubeta
d’Abrera, a l’oest del municipi.
Quant a zones humides dins del terme municipal de Rubí, no se’n troba cap, però el límit
sud-est municipal se situa adjacent a l’Estany dels Alous, localitzat al terme municipal de
Sant Cugat del Vallès, molt proper al Torrent dels Alous a l’alçada dels Habitatges Sedó, amb
el qual comparteix aqüífer.
Consum, distribució i sanejament de l’aigua potable
Consum. A Rubí, la captació l’any 2004 va ser de 6.290.000 m3, resultat d’un increment del
2,5% durant el període 1998-2004. En el mateix període, la població va créixer
aproximadament un 19%, segons consta en el document provisional de la Diagnosi
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Ambiental de Rubí 1998-2006.
Pel que fa al consum d’aigua en els diferents sectors, el domèstic en consumeix un 57,5% de
mitjana entre els anys 1998 i 2006; el sector industrial, 34%; i, el municipal, un 6%. En
aquestes dades no s’inclouen les extraccions realitzades per les indústries dels seus propis
pous.
El consum d’aigua en el sector domèstic va disminuir entre els anys 1998 i 2002, passant de
127,84 litres per habitant i dia a 117,77 litres per habitant i dia, tendència que es va invertir
a partir de 2003 i que s’ha mantingut més o menys constant fins al moment, amb consums
de 122,47 l/hab·dia, 123,10 l/hab·dia, 123,44 l/hab·dia i 120,98 l/hab·dia de 2003 a 2006
respectivament.
Existeixen projectes en fase d’estudi dirigits a reduir el consum d’aigua potable: Projecte per
a la utilització de les aigües del subsòl per al rec de parcs i jardins i la neteja viària de Rubí,
que està realitzant Sorea per dur a terme en tres anys, i que permetria utilitzar una part de
l’aigua subterrània disponible al subsòl de Rubí per a usos que no requereixen la qualitat
d’aigua potable i també el Projecte d’utilització de les aigües del terciari de la depuradora de
les Fonts per als mateixos usos que en l’anterior. Existeixen també projecte en fase de
“propera execució”, com els aprofitaments de freàtiques del pou de Ca n’Oriol, de Castellnou
i de Can Sedó.
Xarxa de distribució i abastament d’aigua. L’aigua que es consumia a Rubí procedia de fonts
alienes i de captacions pròpies subterrànies fins l’any 2004, quan la contaminació de les
aigües que s’extreien dels pous va obligar a tancar-los. Així, actualment les fonts
d’abastament d’aigua a Rubí provenen en la seva totalitat dels rius Ter i Llobregat amb una
captació propera als 6.290.000 m3 (document provisional de la Diagnosi ambiental de Rubí,
1998-2006).
El municipi de Rubí s’abasteix de les aigües del Ter-Llobregat a través de 3 punts de captació
del Llobregat (Abrera I, II i III) i d’un punt del Ter (a través del municipi de Sant Cugat). L’aigua
del Llobregat es tracta a l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) d’Abrera, mentre que
la del Ter es tracta a l’ETAP de Cardedeu. La xarxa municipal de distribució està gestionada
per l’empresa SOREA i la planta d’instal·lacions actual consta de 8 dipòsits amb una
capacitat total de reserva de 16.350 m3.
Hi ha dues estacions de bombament: una a la presa d’Abrera 1, on hi ha tres grups de
bombeig per a abastar d’aigua la zona de les urbanitzacions de Castellnou, i una altra en els
dipòsits de “Can Rosés nou” per portar l’aigua al dipòsit de “Can Rosés vell”. Actualment hi
ha dos dipòsits més en construcció que està previst comencin a funcionar a començaments
de 2008 i que s’ubiquin al camí de Can Pòlit i a Can Carreres.
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Aquesta xarxa abasta totes les zones urbanitzades del municipi (300 km), incloent el nucli
urbà i les urbanitzacions de Castellnou, Can Ximelis, Vallesparc i Can Barceló.
Xarxa de sanejament d’aigua. La xarxa de clavegueram està constituïda principalment pels
col·lectors paral·lels a la Riera de Rubí (xarxa en alta, ACA) que intercepten les aigües
recollides per la resta de col·lectors distribuïts per tot el casc urbà i zones industrials (xarxa
en baixa, municipal). Els dos interceptors principals circulen un a cada costat de la Riera de
Rubí. La xarxa de sanejament també està gestionada per SOREA.
Els col·lectors interceptors condueixen l’aigua fins a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals
(EDAR) de Rubí, amb un cabal màxim de 27.000 m3/dia. Aquest punt està ubicat al sud-oest
del municipi, al límit del terme municipal amb Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal. Des de
l’any 2000, l’EDAR aplica un tractament biològic a l’aigua residual al físico-químic que fins
llavors es realitzava. El 2004 també es va iniciar un nou tractament d’assecatge tèrmic de
fangs, ubicat a la mateixa planta, de manera que s’hi tracten els fangs generats per la
depuradora i així s’evita el seu trasllat a l’abocador.
Les concentracions mitjanes no superen els màxims permesos, tot i que hi ha alguns mesos
que no s’aconsegueix la qualitat de l’aigua necessària.
Existeixen problemàtiques dintre de les actuacions d’intercepció i sanejament de les aigües
residuals de Rubí detectades en l’Auditoria Ambiental de 1999 i que actualment ja estan
solucionades o en procés de resolució, segons recents consultes a l’ACA. Destaca la recollida
mitjançant col·lectors de les aigües residuals, tant domèstiques com industrials, que
s’aboquen o abocaven als següents torrents del terme de Rubí :
-

Torrent de Can Ferran: Rep abocaments procedents de la part del Polígon Industrial de la
Bastida situada aigües avall, que no disposa de col·lector i es produeix un abocament a la
llera del torrent.

-

Torrent de Ca n’Oriol: La prolongació del col·lector s’embussa i fa que les aigües residuals
vagin a parar directament a la llera. Està previst que SOREA faci un informe tècnic on es
contempli la instal·lació d’un pou de sòlids. Mostra la imatge d’una claveguera a cel obert en
una zona on s’hi dóna una conversió de l’entorn del torrent en parc urbà (Parc de Ca
n’Alzamora) i a més a més, és proper a noves zones urbanes afectades per la marginalitat i
les males olors procedents d’aquest torrent. El projecte de col·lector està previst pels anys
2007-2008.

-

Torrent de Can Tallafigueres: Segons la planificació actual, està pendent de construcció però
projectat pels anys 2008-2011. La seva existència està recollida dins del “Estudi del
Sanejament en Alta al marge dret de la riera de Rubí”.
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Torrent de Can Balasc: Segons la planificació actual, està pendent de construcció però
projectat pels anys 2008-2011. La seva existència està recollida dins del “Estudi del
Sanejament en Alta al marge dret de la riera de Rubí”.

-

Torrent de Sant Muç: Ja està construït. La seva existència està recollida dins del “Estudi del
Sanejament en Alta al marge dret de la riera de Rubí”.
Les obres del col·lector del carrer Monturiol s’estan duent a terme, mentre que les del carrer
Mallorca n’està prevista l’adjudicació immediata.
La urbanització de Sant Muç no disposa actualment de xarxa de clavegueram segons la
cartografia subministrada per l’empresa encarregada del sanejmanet (SOREA). Actualment
però s’està executant el projecte d’urbanització d’aquest sector, aprovat definitivament amb
data 28/02/2002, que inclou la xarxa de clavegueram. D’altres urbanitzacions, a causa de la
seva complicació orogràfica, a la seva baixa densitat de població i a la seva precària
urbanització, no disposen de xarxa de clavegueram en baixa. Per tant els col·lectors en alta
que s’han de construir cal que es coordinin amb la construcció de xarxes en baixa. La solució
que tenen la majoria de parcel·les és la de pous negres o foses sèptiques.
El municipi no presenta punts de control de qualitat d’aigua subterrània ni superficial. Tot i
així cal destacar que a municipis propers sí que hi ha punts de control d’aigües superficials
que valoren la qualitat de cursos d’aigua que transcorren pel municipi de Rubí: un punt de
control al sud del municipi de Castellbisbal, i un altre pel Torrent dels Alous a Sant Cugat del
Vallès.
BIODIVERSITAT, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL GENERAL
Els sistemes ecològics del municipi són bàsicament sistemes de tipus mediterrani que
presenten els elements configuradors propis i les espècies característiques de la muntanya
baixa mediterrània a Catalunya.
Aspectes d’entorn
Hàbitats. Els hàbitats tenen un interès especial des de la perspectiva de l’ecologia ja que
defineixen territorialment una característica abiòtica i biòtica de cada espai que porta
associada una qualitat d’interpretació ecològica del lloc.
La base conceptual manté que, idealment, podem considerar les zones eminentment
urbanes com a sistemes ecològics profundament transformats pels humans, els quals en són
l’espècie dominant. L’ecosistema urbà podem considerar-lo com un sistema amb un nivell de
pertorbació molt alt en relació a les necessitats d’altres espècies i un sistema amb nivells de
diversitat biològica relativament baixos. D’altra banda, les zones de conreu, en comparació a
les zones urbanes, són zones menys pertorbades o pertorbades amb menys intensitat, però
amb una clara influència antròpica. Els nivells potencials de diversitat són, de manera
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general, superiors als de les zones urbanes, tot i que no deixen de ser relativament baixos
per les pròpies limitacions que imposa l’activitat agrícola. Les zones de vegetació amb
estructura herbàcia, arbustiva i arbòria tenen nivells de pertorbació antròpica potencialment
més baixos que els fins ara considerats, tant pel que fa a la quantitat com a la intensitat i
freqüència. Contràriament, la diversitat és potencialment més alta. Aquests espais, els
espais biodiversos, són espais on l’estructura de la vegetació pot arribar a representar
diferents graus de complexitat, que es tradueixen en possibilitats de diversitat de condicions
i recursos que afavoreixen una més alta riquesa i diversitat d’espècies i ecosistemes. En base
a això, els diferents hàbitats es poden reclassificar en 8 classes atenent al seu grau de
pertorbació potencial, biodiversitat potencial i estructura ecològica: aigües continentals,
hàbitats biodiversos arboris, hàbitats biodiversos arbustius, hàbitats biodiversos herbacis,
hàbitats amb vegetació escassa o nul·la, hàbitats associats a conreus de regadiu, hàbitats
associats a conreus de secà, hàbitats antròpics.
Pel que fa a la superfície, el municipi de Rubí té com a hàbitats majoritaris els antròpics, els
quals ocupen el 41,55% del municipi. D’entre aquests, predominen sobretot les àrees
urbanes i industrials inclosa la vegetació ruderal associada (32%; vegeu taula 8). A
continuació es troben els hàbitats arboris (18%) amb un clar predomini de les pinedes de pi
blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues.
Cal remarcar la importància de les àrees urbanitzades, amb clapes importants de vegetació
natural, les quals representen el 8% del territori municipal, i la escassa representació dels
alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa (2%). També cal destacar la
important presència d’hàbitats herbacis conseqüència de l’abandonament de camps de
conreu (12%).
L’agricultura es desenvolupa en unes 500 ha, que representen aproximadament un 17% del
territori, amb un predomini molt important de conreus herbacis de secà (14%). A més, es
tracta de l’únic conreu que ha guanyat pes en els darrers anys. A continuació trobem els
fruiters de secà (1,29%) i la vinya (1,42%) que tenen una importància molt menor i que han
perdut força pes en el període comprés entre 1987-2002.
Biodiversitat. La biodiversitat del municipi està lligada als sistemes ecològics presents. Així,
caldrà considerar les espècies vegetals i animals potencials dels hàbitats predominants:
boscos de pinedes de pi blanc, conreus herbacis extensius de secà, brolles de romaní i àrees
urbanes i industrials.
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Taula 8. Reclassificació ecològica dels hàbitats del municipi de Rubí
Reclassificació
ecològica

Descripció

Aigües
continentals

Antròpic

Superfície (ha)

%

Llits i marges de rius, o vores d’embassaments, sense vegetació llenyosa
densa

36,36

1,14

Total

36,36

1,14

Grans parcs i jardins

9,23

0,29

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

1017,28

31,83

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

267,32

8,36

Pedreres, explotacions d’àrids i runam

34,30

1,07

1328,13

41,55

456,75

14,29

31,56

0,99

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc llenyós

0,05

0,002

Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de les contrades
marítimes

1,41

0,04

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa

70,94

2,22

2,36

0,07

563,07

17,62

Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum), de les contrades
mediterrànies (sobretot les marítimes)

47,62

1,49

Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda
(Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra
baixa

261,38

8,18

Total

Biodivers
arbori

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o
garrigues
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles,
de les contrades mediterrànies

Boscos mixts d’alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x
cerrioides, Q. pubescens), de terra baixa i de l’estatge submontà
Total
Biodivers
arbustiu

Biodivers
herbaci

Conreus de
regadiu

Conreus de
secà

Total

308,99

9,67

Canyars de vores d'aigua

38,41

1,20

Conreus abandonats

367,82

11,51

Total

406,24

12,71

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i
altres planifolis de sòls humits

64,05

2,00

4,51

0,14

Total

68,56

2,14

Conreus herbacis extensius de secà

461,88

14,45

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea
europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),.

19,87

0,62

Vinyes

3,35

0,10

Total

485,10

15,18

TOTAL GENERAL

3196,45

100,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia digital disponible a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Les zones urbanes, que es distribueixen principalment seguint una estructura compacta,
estan lligades a espècies de tipus ruderal que denoten zones amb un cert grau de
pertorbació. Pel que fa als conreus, la biodiversitat vegetal és baixa degut a les necessitats
que requereix un monocultiu, tot i això, és una bona zona de cacera per diverses espècies
rapinyaires ja que és on troben les seves preses en majors densitats (conills, perdius,
rèptils). Seguidament, els espais biodiversos arbustius poden presentar potencialment un
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major ventall d’espècies tan vegetals com animals, tot i que són els biodiversos arboris els
què corresponen a les àrees potencialment més biodiverses del municipi.
La vegetació que es pot trobar al municipi és típicament mediterrània, amb una presència
important de pinedes de pi blanc i algunes clapes més o menys discretes d’alzinar litoral.
També cal destacar la vegetació de ribera en aquells entorns menys degradats de la xarxa
hidrogràfica.
Així, la espècie arbòria que es pot trobar és principalment el pi blanc (Pinus halepensis), tot i
que també es poden trobar alzines (Quercus ilex) formant alzinars litorals discrets, a més
d’exemplars de pollancres, i d’altres espècies de ribera.
D’entre les espècies arbustives es poden trobar el romaní (Rosmarinus officinalis), el bruc
d’hivern (Erica multiflora), la fuixarda (Globularia alypum), a més del marfull (Viburnum
tinus), l’aladern (Rhamnus alaternus), l’aladern fals (Phillyrea media), l’arboç (Arbutus
unedo), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el matabou (Bupleurum fruticosum), o el sanguinyol
(Cornus sanguinea), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el coscoll (Quercus coccifera), el
galzeran (Ruscus aculeatus), el ginestó (Osyris alba) o l’espantallops (Colutea arborescens).
D’entre les espècies lianoides es poden trobar el lligabosc (Lonicera implexa), l’englantina
(Rosa sempervirens), la ridorta (Clematis flammula), l’aritjol (Smilax aspera), l’esparreguera
(Arparagus acutifolius), la rogeta (Rubia peregrina), o l’heura (Hedera helix).
En quant la vegetació herbàcia, les plantes dominants als prats de Rubí són el fenàs de
marge (Brachypodium phoenicoides) i en menor grau el llistó (Brachypodium retusum).
L’hàbitat natural del fenassar són els marges de cultius i també associada als conreus de
secà amb la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) i la canyota (Sorghum halepense). Quan
els camps són abandonats el fenàs acompanya les espècies dels erms, essencialment el
ripoll i l’olivarda. A l’estrat herbaci cal remarcar, també, la presència d’Euphorbia
amygdaloides.
Per la seva part, la vegetació de ribera segueix els cursos d’aigua, formant bandes estretes i
allargassades i establint-se sobre sòls inundats en profunditat -aigua freàtica-. La
composició està condicionada per les pressions antròpiques i pel règim irregular dels petits
cursos d’aigua de Rubí. Així, no trobem boscos de ribera ben definits però sí es comú trobar
grups aïllats d’arbres de ribera -àlbers (Populus alba), oms (Ulmus minor), avellaners
(Corylus avellana), etc.- barrejats amb d’altres que no són de ribera -roures, alzines, pins,
etc.-, amb un sotabosc important. En els llocs més humits poden aparèixer equisets
(Equisetum telmateia, la cua de cavall) i falgueres (sobretot Pteridium aquilinum). Sovint, la
vegetació de ribera consisteix a formacions arbustives o herbàcies amb una presència
important de la canya (Arundo donax).
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La riquesa faunística està condicionada en gran part per les fortes pressions antròpiques
existents al municipi.
A les zones agrícoles, destaca la presència d’espècies d’ocells granívores, com la cogullada
(Galerida cristata), el trobat (Anthus campestris), la cadernera (Carduelis carduelis), el pardal
(Passer domesticus) o el gratapalles (Emberiza cirlus). També hi trobem espècies insectívores
com el bitxac comú (Saxicola torquata), el papamosques gris (Muscicapa striata) o la
bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta).
La proximitat de zones amb matollar o pinedes facilita la presència d’espècies pròpies
d’aquests ecotons, i que utilitzen els dos tipus d’ambients per a les seves activitats, com la
puput (Upupa epops), el tudó (Columba palumbus), el gafarró (Serinus serinus) o la griva
(Turdus viscivorus). En aquests ambients de límit entre bosc i conreu és on es desenvolupa la
comunitat herpetològica més rica, amb presència de llangardaix ocel·lat (Timon lepidus),
sargantaner gros (Psammodromus algirus) o serp verda (Malpolon monspessulanum). El
dragó (Tarentola mauritanica) i la sargantana hispànica (Podarcis hispanica) es troben més
lligades a elements antròpics, com edificacions o marges rocosos.
Els micromamífers són abundants a les zones agrícoles i això fa que estiguin disponibles
com a importants fonts d’alimentació d’ aus rapinyaires, ja sigui provinents dels boscos
propers, com l’aligot comú (Buteo buteo), el mussol banyut (Asio otus), el xot (Otus scops) o
el gamarús (Strix aluco), com pròpies d’aquestes àrees agrícoles, com el xoriguer comú (Falco
tinnunculus), el mussol comú (Athene noctua) o l’ òliba (Tyto alba). L’àguila cuabarrada
(Hieratus fasciatus) o l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) també poden usar aquests
ambients com a àrees d’alimentació, provinents de les serres muntanyoses properes com la
de Sant Llorenç del Munt. El senglar (Sus scrofa) també és una espècie que resideix al bosc i
que pot utilitzar les zones agrícoles per a la seva alimentació.
Les zones de vegetació herbàcia i ruderal tenen una gran importància per a les espècies
hivernants, provinents del centre i nord d’Europa. En elles s’hi poden trobar espècies com el
pinsà comú (Fringilla coelebs), l’estornell (Stumus vulgaris), la cadernera (Carduelis
carduelis), o, ocasionalment el tudó (Columba palumbus). Totes aquestes espècies
necessiten de zones arbrades a prop com a dormitoris.
La presència de marges entre els camps amb una coberta vegetal més o menys
desenvolupada permet la presència de dues espècies cinegètiques de gran importància, el
conill (Orytolagus cuniculus), molt abundant a la zona, i la perdiu (Alectoris rufa). Algun
mamífer, com la guineu (Vulpes vulpes), el toixó (Meles meles) o la fagina (Martes foina),
poden alimentar-se dels fruits que es troben en aquests marges, tot i que és la mostela
(Mustela nivalis) l’espècie més lligada a aquests ambients.
Pel que fa als hàbitats boscosos, hi dominen sobretot les poblacions ornítiques amb
espècies que depenen d’aquests ambients per a la cria o per a l’alimentació, aprofitant els
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fruits carnosos dels arbustos. És el cas d’animals com la merla (Turdus merula), els tallarols
(Sylvia sp), el cargolet (Troglodytes troglodytes) o el capsigrany (Lanius senator).
Tot i això es tracta d’un ambient molt lligat a l’anterior de manera que moltes de les espècies
fan ús indistintament dels dos. Altres ocells de dieta insectívora com el capsigrany (Lanius
senator), el papamosques gris (Muscicapa striata) o el bitxac (Saxicola torquata) utilitzen els
arbustos sobresortints propers al conreu esperant l’arribada d’algun insecte del camp de
conreu. Els matollars també serveixen de refugi per a moltes espècies presents als conreus
com el conill (Orytalagus cuniculus), la perdiu (Alectoris rufa), el llangardaix ocel·lat (Timon
lepidus) o la serp blanca (Elephe scalaris).
Finalment, els ambients riparis allotgen gran quantitat d’espècies, sobretot d’aus, de difícil
detecció en altres ambients. És el cas del rossinyol bord (Cettia cettia), les cueretes (Motacilla
sp), l’oriol (Oriolus oriolus), el trist (Cisticola juncidis) o la boscarla de canyar (Acrocxephalus
scirpaceus), aquesta última en època de pas.
Els amfibis troben en aquests ambients condicions i recursos vitals, per tant la seva
presència està condicionada a la presència dels cursos hídrics existents. Les espècies que
més abunden són la granota verda (Rana perezi), el gripau comú (Bufo bufo) i el tòtil (Alytes
obstetricans). Com a mamífers destacar els rastres de toixó (Meles meles), espècie força
lligada a aquests ambients ja que cerca talussos fluvials de terreny tou per fer el cau. Les
zones de torrents es caracteritzen per la presència de parets verticals on es poden trobar
cries de xoriguer (Falco tinnunculus) o fins i tot de duc (Bulbo bulbo).
Connectivitat ecològica. S’han realitzat diversos estudis tècnics a la zona que han anat
desenvolupant progressivament determinacions i àmbits d’interès per a la connectivitat
(Diego et al., 1994; Departament de Medi Ambient, 1999; Bosch, 2000, 2001; Mayor, 2000,
2001; Mayor i Belmonte, 2003; Mayor et al, 2003, 2004; Forman, 2004).
Al municipi s’han identificat com a espais d’especial interès per a la connectivitat la riera de
Rubí, que té l’aiguabarreig en un altre riu d’especial interès connector, el Llobregat
(Departament de Medi Ambient, 1999).
També s’han identificat com a tals els espais corresponents al connector occidental del
Sistema de Connexions Ecològiques definit per Mayor (2000) i que relacionen els espais del
PEIN abans esmentats amb el riu Llobregat. Pel que fa al municipi de Rubí aquests espais
comprenen, entre d’altres, la serra de Can Guilera, la serra de l’Oleguera, la serra de Can
Riquet o el turó de Can Calopa amb els torrents associats. El municipi també compren una
part del connector oriental definit en el mateix estudi, aproximadament a Ca n’Oriol i Can
Rosés.
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D’altra banda, Forman (2004) va identificar de manera indicativa un àmbit de connexió entre
els espais del PEIN “Collserola” i “Montserrat” que inclou la part de la serra de Can Riquet i el
turó de Can Calopa.
També s’han identificat àmbits d’interès ecològic en base als elements estructurals i la
funcionalitat dels espais en sòl no urbanitzable (Mayor, 2002), els quals coincideixen en
gran part amb els espais de connexió abans esmentats. Aquests espais són l’Espai Serra de
l’Oleguera, l’Espai Torrent de Can Balasc, l’Espai de la Plana de Can Xercavins, els Espais de
la Serra i torrent de Can Guilera, els Espais dels Camps de Can Muç, l’Espai de la Cova-Solera
i els Espais dels Camps de Can Mir.
Més recentment, un estudi sobre la planificació ecològica de la Regió Metropolitana de
Barcelona (Mayor, 2006) incorpora com a element de connexió ecològica rellevant per aquest
territori el connector ecològic occidental, en coherència amb les determinacions dels estudis
abans citats.
Un altre estudi que ratifica les zones d’interès per la connectivitat ecològica al municipi de
Rubí és l’estudi de valoració dels ocells nidificants del Sistema d’Informació Territorial de la
xarxa d’espais lliures (Diputació de Barcelona, 2005), on l’índex de conservació dóna una
valoració entre mitjana i molt alta coincident amb els àmbits identificats com a connectors
ecològics en els estudis prèviament esmentats. Així, es troben principalment a l’espai de la
Serra de l’Oleguera i de Can Riquet. Mentre que una valoració mitjana-baixa és la que es
localitza als espais de les Valls de Sant Muç, torrent de Xercavins, torrent de Can Barceló,
torrent de Sant Muç i torrent de Can Balasc.
Hàbitats d’interès comunitari. Segons la informació facilitada pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge la superfície dels hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva
92/43/CEE, modificada per la Directiva 67/97/CE) de Rubí representen aproximadament el
19% de la superfície del municipi.
Taula 9. Hàbitats d’interès comunitari al municipi de Rubí (superfície en ha).
Codi HIC

Hàbitats d’interès comunitari

Prioritari

Superfície

%*

3250, 3270
3280, 3290

Llits i marges de rius, o vores d’embassaments,
sense vegetació llenyosa (pot correspondre, quan
es tracti de zones no especialment antropitzades o
degradades)

---------

36,36

1,14

9340

Alzinars i carrascars

No prioritari

73,30

2,29

9540

Pinedes mediterrànies

No prioritari

488,30

15,28

92A0

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

No prioritari

1,41

0,04

* % de superfície de l’hàbitat respecte la superfície del municipi
Font: Elaboració pròpia
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La major part dels HIC de Rubí (18%) es consideren no prioritaris mentre que un 1% es
condiciona la seva consideració d’hàbitat d’interès comunitari a l’estat de degradació i/o
antropització dels mateixos.
Els hàbitats d’interès comunitari considerats no prioritaris estan representats gairebé en la
seva totalitat per “Pinedes mediterrànies”, tot i que es també es troben en una proporció més
petita “Alzinars i carrascars” i “Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera” (vegeu taula 9).
Espècies protegides. D’acord amb el banc de dades de les figures i instruments per a la
protecció del patrimoni natural de Catalunya (PRONAT) v2.2., la relació d’espècies potencials
del municipi que tenen alguna figura de protecció es troben a la taula 10.

Taula 10. Relació d’espècies potencials al municipi que estan incloses al banc de dades de les figures i
instruments per a la protecció del patrimoni natural de Catalunya (PRONAT) v2.2
FAUNA
Classe

Ordre

Família

Gènere

Mamífers

Insectívors

Sorícids

Crocidura

Mamífers

Insectívors

Erinàceids

Erinaceus

Mamífers

Insectívors

Erinàceids

Erinaceus

Mamífers

Carnívors

Vivèrrids

Genetta

Rèptils

Ofidis

Colúbrids

Malpolon

Mamífers
Mamífers

Carnívors
Carnívors

Mustèlids
Mustèlids

Meles
Mustela

Rèptils

Ofidis

Colúbrids

Natrix

Mamífers

Artiodàctils

Súids

Sus

Rèptils

Saures

Gecònids

Tarentola

Amfibis

Urodels

Salamàndrids

Triturus

Nom
Normativa*
vulgar
Musaranya
russula
CB
comuna
CB
D
algirus
Eriçó africà
LL
RD
CB
europaeus
Eriçó comú
LL
Gat
genetta
CB
mesquer
CB
monspessulanus
Serp verda
LL
meles
Teixó
CB
nivalis
Mostela
CB
CB
Serp
maura
LL
d'aigua
RD
scrofa
meridionalis
Senglar
CB
Dragó
LL
mauritanica
comú
RD
CB
Tritó
LL
marmoratus
jaspiat
RD
Espècie

Subsp.

FLORA
Nom
Normativa
vulgar
Bufalaga
Magnoliates
Timeleàcies Thymelaea
tinctoria
nivalis
De
tintòria
* CB = Conveni de Berna; D = Directiva 92/ 43; De = Decret 328/ 92; LL = Llei 3/88; RD = Reial Decret 439/90
Classe

Ordre

Família

Gènere

Espècie

Subsp

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Auditoria Ambiental de Rubí de 1999 i PROTNAT v2.2.

Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) i Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Dins
d’aquest grup es consideren el Parcs nacionals, els Parcs naturals, els Paratges naturals
d’interès nacional, les Reserves naturals de fauna salvatge, les Reserves naturals integrals i
les Reserves naturals parcials, a més dels espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès
Natural.
Rubí no conté cap espai inclòs en aquestes categories dins el seu terme municipal, però se
situa a la cruïlla de radi d’uns 15 km dels també espais del PEIN “Muntanyes de l’Ordal” al
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sud-oest; “Serra de Collserola”, al sud; “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” al nord; i,
“Montserrat” al nord-oest. Aquests dos últims espais tenen la figura de protecció de Parc
natural.
Xarxa Natura 2000 (LIC i/o ZEPA). El municipi no conté cap espai pertanyent a la Xarxa Natura
2000, d’acord amb la Directiva 92/43/CEE, però als seus voltants es troben els espais de
“Sant Llorenç del Munt”, “Massís de Montserrat” i “Serra de l’Ordal”, entre d’altres,
proposats com a Llocs d’Interès Comunitari (LIC).
Espai protegits pel planejament o d’interès per al municipi. Segons la Diagnosi del sòl no
urbanitzable de Rubí de febrer 2007, el municipi manté encara una riquesa important pel que
fa a zones forestals i zones agrícoles, les quals conformen un paisatge valuós que
constitueix un patrimoni del municipi a preservar. Aquestes són:
• Com a Zones Naturals cal destacar la Serra d'en Riquet, les valls de Can Roig i Can Pòlit i
la riera de Xercavins.
• Com a Zones Seminaturals podem destacar: la Carena de Can Fonollet, el corredor verd
de Can Tàpies, el torrent Fondo i Can Pidelaserra, el bosc de l'ermita de Sant Genís i
l'alzinar de Can Pi de Vilaroc.
• Com a Zones Agrícoles destaquem: masos de Can Xercavins i Can Ramoneda i els masos
de Can Serrafossar i Can Balasc.
D’altra banda, Mayor (2002) va definir uns àmbits d’interès ecològic (vegeu imatge 3), els
quals són:
1. Espais de la Serra i Torrent de Can Guilera
2. Espai dels Camps de Sant Muç
3. Espai de la Cova Solera
4. Espai dels Camps de Sant Mir
5. Espai de la plana de Can Xercavins
6. Espai Serra de l’Oleguera
7. Espai Torrent de Can Balasc
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Imatge 7. Àmbits d’interès ecològic delimitats per Mayor (2002).

Font: Mayor, 2002

AMBIENT ATMOSFÈRIC
Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. D’acord amb l’estudi de
Delimitació de zones de Qualitat d’Aire (ZQA) de la Generalitat de Catalunya, Rubí pertany a la
Zona 2 de Qualitat de l’Aire (ZQA 2 “Vallès - Baix Llobregat”), delimitada a partir de les
condicions de dispersió de contaminants atmosfèrics. El sòl urbanitzat representa un
important percentatge d’aquesta Zona, tant en relació a les edificacions com a les
infraestructures. La majoria dels municipis (70%) presenta àrees urbanes. S’hi troben àrees
rurals, però no són predominants.
La Zona 2 compleix unes condicions de dispersió bàsicament de brises pertorbades per les
muntanyes del litoral, i uns nivells alts d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i
interurbà i de les d’activitats domèstiques. A més d’això, el municipi està catalogat com a
Grup A en relació a les activitats industrials potencialment contaminants de l’atmosfera,
segons el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA). De les
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incloses en el grup A, destaquen les refineries i les indústries de petroli, la indústria química
i producció d’àcids, les metal·lúrgiques, les de transformació de productes minerals, les
indústries de l’alumini, les de ceràmica, les papereres, la indústria dels explosius, la de
pintures, algunes d’alimentàries i les fàbriques de ciment. El potencial de contaminació
d’aquestes activitats industrials es redueix a límits admissibles mitjançant l’adopció de
mesures de depuració.
Les dades disponibles dels anys 2003 i 2004 de les mesures de la qualitat de l’aire,
provenen de l’estació automàtica de Ca n’Oriol (parc de Ca n’Oriol) i de les 2 manuals
ubicades al Mercat Municipal i a l’Ajuntament (plaça Pere Aguilera, a l’antic edifici de serveis
econòmics) pertanyents a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
(XVPCA) de la Diputació de Barcelona i la Direcció General de Qualitat Ambiental de la
Generalitat de Catalunya, de les quals la del Mercat Municipal està donada actualment de
baixa. A l’estació automàtica es mesuren les concentracions de: SO2, NOx, PST (Partícules
Totals en Suspensió), O3, CO, PM10, Pb-Benzè, H2S, Arsènic, Cadmi i Níquel. A l’estació de
l’Ajuntament s’hi mesuren les concentracions de PM10.
De les mesures efectuades, s’obté l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) amb uns valors,
des de 1998 fins al 2004, corresponents a una qualitat que oscil·la entre Satisfactòria (50
ICQA 75) i Acceptable (25 ICQA

50).

Els valors de NO2 i el de partícules totals en suspensió (PST) són els dos contaminants que
pitjor es comporten. Les activitats industrials són les principals responsables de les
emissions de PST (39.5kg/h) i dins d’elles, en destaquen les activitats extractives i les
indústries de ceràmica (92.43% de les emissions màssiques totals), molt abundants al
municipi.
Segons les dades facilitades per la Direcció General de Qualitat Ambiental, en el seu informe
sobre la qualitat de l’aire a Catalunya durant l’any 2007, Rubí, a l’estació de Ca’n Oriol ha
superat en 36 ocasions el Valor Límit Diari per a la protecció de la salut humana (VLD) de
Partícules en Suspensió inferiors a 10 micres (PM10). El VLD per les PM10 es situa en
50 g/m3. La legislació vigent (RD 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació y gestió de
la qualitat de l’aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids de
nitrogen, partícules, plomo, benzè i monòxid de carboni) estableix que aquest límit no es
podrà superar més de 35 ocasions per any. La concentració mitjana anual de PM10 a Rubí és
de 40 g/m3. Valor mitjà anual de PM10 que correspon al límit permès pel RD 1073/2002 per
la protecció de la salut humana.
Pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), no s’ha superat en cap moment el valor límit vigent
segons el Reial Decret 1073/2002. Aquest valor límit correspon al Valor Límit horari per a la
protecció de la salut humana més el Marge de Tolerància (VLh+MdT) i és de a 230 g/m3.
Aquest valor no podrà ser superat en més de 18 ocasions al llarg de l’any. La mitjana anual
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de la concentració de NO2 a l’estació de Rubí és de 29 g/m3 i per tan es situa en l’interval de
26-32 g/m3 corresponent al llindar d’avaluació anual inferior i superior dels valors límits per
a la protecció de la salut humana.
Rubí no ha superat cap vegada la mitjana anual (VL + MdT) de benzè, ni els valors límits
corresponents al sulfur d’hidrogen (H2S), al diòxid de sofre (SO2), ni al de monòxid de carboni
(CO).
Tanmateix, respecte a la concentració d’ozó, la població i la vegetació de Rubí han quedat
exposats en 10 ocasions a concentracions superiors a les permeses en el Reial Decret
1796/2003 com a valor objectiu per a la protecció de la salut sobre les mitjanes vuit-horàries
mòbils (VOPS) que es situa en els 120 mg/m3. Aquest valor no es podrà superar més de 25
ocasions per any de mitjana en un període de 3 anys.
Davant d’aquests resultats, Rubí ha estat inclòs en el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel
qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de
les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per
al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a
10 micres, als efectes que preveu la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric, modificada per la Llei 6/1996, de 18 de juny. El Decret té la finalitat de
formular el pla d'actuació corresponent per millorar la qualitat de l'aire per aquests
contaminants als diversos municipis de les comarques abans esmentades on s’ha avaluat
que se superen els nivells admissibles. Aquest Pla d’actuació ha estat aprovat pel Decret
152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.
Olors. No es té coneixement de cap estudi sobre aquest tipus de contaminació en el
municipi.
Soroll. Es realitza una mesura del soroll en 161 punts l’any 2004, obtenint els següents
resultats:
Segons la cartografia del DMAH sobre nivells sonors de la xarxa bàsica de carreteres de
Catalunya, Rubí és afectat per un nivell sonor d’entre 65 i 70 dB a diversos trams propers al
límit est del terme municipal, on hi ha la urbanització del Pinar, ja que hi creua la carretera C16/E-9 en direcció nord- sud. També cal destacar la proximitat de l’autopista AP-7 al sud del
terme municipal, amb uns nivells sonors superiors als 70 dB.
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Taula 11. Medicions de soroll
Condicions

LAeq

Percentatge MATÍ

Percentatge TARDA

Bones

LAeq < 60 dBA

9,2 %

3,6 %

Tolerables

60 < Leq < 65

22,7 %

12,7%

A millorar

LAeq > 65 dBA

68,1 %

83,7%

sonores

Font: Diagnosi ambiental de Rubí 1998-2004.

Els carrers de la ciutat on es produeixen nivells sonors superiors als 68 dB són: C/ Maximí
Fornés, Pg. Francesc Macià, C/ Sant Cugat, Avda/ Barcelona, Carretera Sant Cugat i Avda/
Electricitat. També cal destacar els carrers Terrassa, Sant Pere, Magallanes, Llobateras, Cal
Gerrer, Avda/ de l’Estatut, Carretera 1413 (Molins de Rei a Caldes de Montbui) i Carretera de
Gràcia, on els nivells superen els 65 dB en moments puntuals del dia.
La via del tren de FFGC travessa el casc urbà pel centre-sud d’aquest. L’estació es troba
soterrada, però la resta de la via del tren, encara no, tot i que està en projecte el cobriment a
la part central amb la creació de la nova Rambla del Ferrocarril. La resta del recorregut tot i
estar descobert tampoc es troba al mateix nivell dels edificis, sinó uns metres més avall i
protegida per murs de gran alçada No passa el mateix amb la via de Renfe al seu pas al sud,
que passa totalment descoberta i sense protecció.
La majoria dels onze polígons industrials se situen propers al casc urbà, i dins d’ell, s’hi
ubiquen indústries de grans característiques envoltades d’habitatges, així com tallers
distribuïts per tot el nucli urbà.
Camps electromagnètics. Pel que fa a la perillositat derivada de radiacions induïdes per les
línies d’alta tensió que travessen el municipi, es van realitzar medicions a diferents punts de
la ciutat per part del personal tècnic del Servei de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona, l’any 1997, que es recullen a la taula següent:
Taula 12. Medicions de camps a les línies d’alta tensió
CAMP ELÈCTRIC (v/m)

CAMP MAGNÈTIC (μT)

RMS

PIC

RMS

PIC

94,00

135,00

0,26

0,36

LLOC D’AMIDAMENT
Escola Ramon Llull-Av. Can Fatjó
Av. de les Flors 54

26,00

38,00

0,80

0,14

Av. Pep Ventura

0,29

0,41

2,00

2,70

Av. de l’Electricitat

1,40

2,00

1,90

2,60

Av. Pep Ventura

0,70

1,10

0,36

0,51

Escola Taller Font del Ferro

50,00

70,0o

0,03

0,04

Escola Teresa Altet

0,09

0,15

0,05

0,08

Av. Can Roses

43.00

61,00

0,07

0,10

Font: Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (1997) dins l’Auditoria Ambiental 1999
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La normativa existent a nivell d’Espanya i de l’Associació Internacional de Protecció
Radiològica (IRPA), respecte a l’exposició humana a camps electromagnètics de baixa
freqüència (0 Hz a 10 Khz) recull els límits següents:
Taula 13. Límits d’exposició a camps electromagnètics
CAMP ELÈCTRIC (v/m)
RMS

PIC

CAMP MAGNÈTIC (μT)
RMS

PIC

Norma UNE-ENV 50166-1

10.000

---

640

---

Norma IRPA

5.000

---

100

---

Font: Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (1997) dins l’Auditoria Ambiental 1999

Es pot concloure que totes les mesures realitzades són inferiors als límits establerts.
Més recentment, s’ha realitzat l’Estudi tècnic de l’Impacte Ambiental creat per les línies
elèctriques aèries de tensió igual o superior a 66kv en el municipi de Rubí, elaborat per
CITCEA – UPC publicat l’any 2004. L’estudi assegura que totes les mesures de camps
electromagnètics realitzades o recopilades han donat valors molt inferiors als límits fixats per
la normativa.
Cal dir que el maig de 2006 l’Ajuntament de Rubí, l’ICAEN i la REE (Red Elèctrica d’Espanya)
van signar un conveni de cooperació pel desplaçament de la línia elèctrica a 220 kV, Can
Jardí-Mas Figueres en el tram que transcorre per l’Avinguda de Can Fatjó, al seu pas pel terme
municipal de Rubí, en el que s’acorda el desplaçament de la línia elèctrica mencionada, on
REE serà la responsable del projecte i l’execució de les obres. La traça definitiva serà
acordada per una Comissió Tècnica de Seguiment constituïda per dos representants de
cadascuna de les parts signants. REE es compromet a lliurar el projecte d’execució de les
actuacions en el termini de quatre mesos des de la rebuda de la tramesa per part de
l’Ajuntament de la relació de béns i drets afectats per les obres previstes.
ENERGIA
Al municipi de Rubí hi predomina el consum d’energia elèctrica i de gas natural, pel que fa a
energies no renovables, i l’energia solar com a energia renovable.
L’energia elèctrica és subministrada per les companyies FECSA, HECSA i ENHER amb un total
de 286,92 Km de xarxa de distribució i 28 línies d’alta tensió. El municipi de Rubí és un punt
clau de Catalunya en quant al transport i distribució d’energia elèctrica, a causa de la
ubicació de la subcentral elèctrica de la companyia estatal REE (Red Eléctrica Española), a
través de la qual es distribueix l’energia elèctrica des dels centres de producció catalans
(Vandellòs) al conjunt del territori de la Regió Metropolitana i la xarxa estatal, i ENHER i
FECSA també n’organitzen la distribució a l’àrea d’influència de Barcelona.
La subcentral receptora, transformadora i de distribució de REE, disposa d’un parc receptor
de 400kV (tensió nominal 380 kV) per a transformació i parc receptor transmissor a 220kV i
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es troba, igual que la subcentral d’ENHER, a la zona oest del municipi, en sòl no urbanitzable.
FECSA, per la seva banda, té una subcentral independent en sòl industrial de la zona urbana.
El consum elèctric amb dades de 20041, va ser: per usos domèstics, d’aproximadament
135.000.000 Kwh i per usos industrials i d’altres, 330.000.000 Kwh. Durant el període 19982003, la Diagnosi Ambiental de Rubí calcula que el consum en el sector domèstic va
augmentar un 35%, i un 45% en el sector industrial, on predominen les branques de la
construcció, siderometal·lúrgica i el de transports i comunicacions. Això és una taxa
interanual de creixement del consum elèctric d’un 6% en el camp domèstic i d’un 8% en
l’industrial.
L’aportació en el consum elèctric municipal ha estat d’una disminució des del 2001 al 2004
d’un 2,5% respecte l’any 1998. Un dels motius per aquesta reducció és per la substitució de
les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi en l’enllumenat públic.
La xarxa de distribució de gas natural té una llargada de 66,8 Km i un consum de 4.810,90
tèrmies per habitant i any. Des de l’any 2000 al 2004, el consum domèstic ha oscil·lat entre
75.000 kWh i 110.000 kWh, mentre que el consum industrial ha disminuït de 350.000 kWh a
100.000 kWh.
L’energia solar es vol promoure a través de l’ordenança solar de Rubí, aprovada inicialment
l’any 2003 i encara pendent de l’aprovació definitiva. Amb el recolzament de l’ICAEN,
l’Ajuntament de Rubí promou el Pla d’Implantació d’Energia Solar a Centres Docents i
Esportius, amb una instal·lació de 312,45m2 de captadors solars tèrmics i 6.850 Wp
d’instal·lacions fotovoltaiques. A més a més, el municipi també compta amb 40m2 de
captadors plans a l’escola Torre la Llebre i una instal·lació tèrmica a la promoció d’habitatge
social de PROURSA i recentment, l’oficina de Cooperació de la Comissió Europea ha atorgat a
l’Ajuntament de Rubí una subvenció de 799.473,30 euros per realitzar el projecte “Energías
renovables y redes de desarrollo local”, que es lidera i coordina des de l’Ajuntament de Rubí.
Des del punt de vista dels diferents sectors, i d’acord amb les dades de l’Institut Català
d’Energia, la comarca del Vallès Occidental consumeix un 12,3% de l’energia total
consumida a Catalunya. Els combustibles líquids són els més empleats (43%), i el principal
sector de consum és el de transports i comunicacions. L’energia elèctrica (22,8%) es
reparteix entre els sectors siderometal·lúrgic, el domèstic i el de serveis i comerç. Els
combustibles gasosos (29,3%) s’usen principalment a nivell domèstic, i finalment, els
combustibles fòssils són els menys utilitzats (4,8%) i es destinen bàsicament al sector de la
construcció.
A Rubí, els sectors prevalents són el de la construcció (14,3%), el sector industrial (13,5%) d’on en destaca la branca de la transformació de metalls, amb un 9,5% dins del sector -, i,
finalment, el sector del transport i comunicacions, amb un 9,9% (dades 2002, IDESCAT). Cal
1

Les dades provenen de la Diagnosi Ambiental de Rubí 1998-2006.
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destacar el consum d’energia del sector del transport, on el transport privat en representa el
53% del consum, el transport de camions el 32% i el transport de mercaderies, el 13%. Per
contra, el transport públic interior de Rubí representa el 2% (dades relatives a l’any 1998,
segons la Diagnosi Ambiental 1998-2004).
GESTIÓ DELS MATERIALS I RESIDUS
Des de l’any 2000, a Rubí es gestiona la recollida de residus mitjançant el model de Residu
Mínim, on hi ha una separació domiciliària de les fraccions de brossa orgànica, el paper i
cartró, i el vidre, amb la diferència amb altres models de la inexistència d’un contenidor groc
per a envasos i un altre de rebuig per a la resta de materials inorgànics, de manera que dins
el contenidor tradicional de rebuig s’hi dipositen tots els residus d’envasos i plàstic.
El nombre total de contenidors del municipi (rebuig, matèria orgànica, vidre, paper i cartró)
propicien una ràtio de 37 habitants/ contenidor, a diferència del 2000, quan la ràtio era de
47 hab/ contenidor.
La matèria orgànica es tracta a la Planta de Compostatge de Can Barba (Terrassa), que té una
capacitat de 15.000 Tn/any i una producció de compost de 4.500 Tn/any. La matèria
inorgànica es porta a la Planta de Triatge que pertany al mateix municipi de Rubí. El municipi
també disposa d’una deixalleria municipal, una mini-deixalleria al mercat i una deixalleria
mòbil per aquells residus que necessitin un tractament específic per la seva recuperació. La
resta de residus que no poden ser recuperats van a l’abocador de Coll Cardús, al municipi de
Vacarisses.
Es detecta un augment global de producció de residus domèstics des de l’any 1998 fins al
2004. Tanmateix, l’evolució anual en la que la producció de residus per habitant i dia mostra
un augment des del 1998 al 2001 (de 1,3 kg/hab.dia a 1,43 kg/hab.dia) i a partir del 2002 hi
ha una evolució a la baixa fins arribar a un índex proper al dels anys 1998-1999 (1,33
kg/hab.dia). A partir d’aquesta data, s’obtenen els valors següents de recuperació de
residus:
Taula 14. Resultats dels objectius marcats en el Model de Gestió Integral dels Residus
Municipals de Rubí per al 2004.
Índex de
recuperació real
2003
Paper i Cartró
30 %
Vidre
40,2 %
Orgànica
20 %
Envasos
25,4 %
Metalls
80,9 %
Diversos
32,3 %
Especials
21 %
Font: Diagnosi ambiental de Rubí 1998-2004.
Fracció

Objectius de
recuperació
2003
45 %
50 %
35,6 %
35,7 %
35 %
30 %
30 %

Índex de
recuperació real
2004
27,8 %
37,9 %
19,5 %
22,0 %
86,0 %
31,3 %
28,3 %

Objectius de
recuperació
2004
50%
55 %
50,7 %
45 %
45 %
31 %
31 %

Segons les dades disponibles a l’Agència Catalana de Residus, l’any 2005 es va generar un
33,04% de recollida selectiva a Rubí i una producció total de residus municipals de 32.458
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Tones. Davant d’això, la ràtio respecte el nombre de contenidors pel vidre i pel paper i cartró
són els següents: 263 hab/ contenidor vidre; 256 hab/ contenidor paper i cartró.
La generació de residus per habitant i dia el 2005 continua en evolució a la baixa amb un
valor de 1,31 kg/hab.dia, seguint la tendència observada a partir de 2002.
Pel que fa als residus industrials, el Vallès Occidental és la comarca amb un major nombre
d’empreses declarants de residus industrials, una mica més que la quarta part del total de
Catalunya. Dins de la comarca, Rubí té un nombre total de 642 empreses que fan declaració
de residus. El 2004 hi havia una producció de residus especials a Rubí de 4.818 Tones i de
49.252 Tones de residus no especials (segons dades de l’any 2004. Font: Agència de
Residus de Catalunya). Els residus generats són controlats per l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC) que és qui estableix les formes de gestió més idònies, així com els
paràmetres de valorització i les vies de tractament i disposició per als residus que no siguin
minimitzables. Tanmateix, l’ARC controla el tractament dels residus industrials a través de les
empreses especialment autoritzades per la pròpia Agència, de les quals a Rubí se’n troben
16 que són gestores de residus industrials i 3 de residus de la construcció. Rubí és un
municipi amb una contribució moderada en la producció de residus industrials del Vallès
Occidental (4,72% sobre el total de la comarca).
D’altra banda, es localitzen punts d’abocament no controlats principalment en zones
naturals properes a la zona urbana, camins rurals de fàcil accés, així com en torrents i
barrancs adjacents a zones habitades.
El Grupo Vertispania FSM, s.l desenvolupava l’activitat de planta de compostatge a Can
Carreres sense llicència municipal. Una sentència del tribunal de justícia va obligar a
desmantellar l’activitat.
La manca d’emplaçaments per implantar instal·lacions de dipòsits controlats unit al
creixement de la indústria de la construcció i a la necessitat de cercar llocs impermeabilitzats
per implantar dipòsits controlats, ha esdevingut que la restauració de les antigues
explotacions extractives esdevinguin futurs dipòsits controlats de residus.
Un clar exemple ha estat l’explotació com a dipòsit controlat de residus municipals de Mas
Jornet de l’antiga extracció d’argiles de l’empresa Puigfel. Va començar la seva explotació a
l’any 1984 fins al 2000; emplaçat en el marge esquerra del torrent de Tallafigueres, va ser
dissenyat inicialment per una població de 43.000 habitants i una producció de 0,65
Kg/hab.dia, amb una vida útil de 16 anys. En el decurs de l’any 2004 es va efectuar la
restauració del dipòsit controlat amb el replantejament de talussos, obertura de camins
perimetrals, obertura de rases perimetrals, reconducció de biogàs i extracció forçosa i la
plantació de més de 1000 u/ha d’espècies autòctones i l’hidrosembra dels talussos.
Altres antigues extraccions el projecte de restauració de les quals ha esdevingut un dipòsit
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controlat el conforme Can Carreras i Can Canyadell, on hi ha l’explotació d’un dipòsit
controlat de residus inerts i un monodipòsit de terres i runes respectivament.
A continuació es detalla el mapa geològic del municipi de Rubí on es reflecteixen les
activitats extractives i els dipòsits controlats.

Imatge 8. Litologia i localització d’activitats extractives i dipòsits controlats a Rubí

F
Font: Víctor León i Xavier Soler (2005): Cartografia ambiental de Rubí en format SIG. IMMA.
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PAISATGE
Amb base a l’Auditoria Ambiental de 1999, interpretem el paisatge de Rubí en tres grans
categories diferenciades: el paisatge antròpic, el paisatge biodivers i el paisatge agrícola.
El paisatge antròpic està format principalment pel nucli urbà de Rubí, però també per les
diverses zones on les activitats humanes tenen o han tingut una gran importància, com són:
• Zones amb l’efecte temporal dels incendis. El foc és un factor evident de transformació
visual del territori durant un període determinat de temps, fins que el procés de successió
ecològica permet recuperar la vegetació pre-incendi.
• Zones amb abandonament del conreus que esdevenen erms periurbans.
• Zones d’horts marginals. És típica la proliferació descontrolada i desordenada d’horts
marginals pel terme de Rubí.
• Zones amb urbanitzacions poc denses o d’edificacions més o menys irregulars en ambients
forestals.
• Zones amb proximitat de zones industrials. Són característiques a tota la franja sud-est per
explanacions i moviments de terra importants.
• Zones amb pas de línies elèctriques a alta tensió. Tenen efectes sobre la percepció deguts
tant a les grans estructures metàl·liques de suport com a les estessades de vegetació en la
seva àrea d’influència.
• Zones amb acumulació de pedreres a cel obert. Les activitats extractives tenen un pes
específic molt considerable en quan a la determinació i configuració del paisatge,
especialment per la grandària de les extensions ocupades tant al torrent de Can Barcelótorrent Fondo, com a la zona de Cova Solera.
El paisatge forestal està format per extensions importants de masses arbrades o arbustives,
generalment relacionades amb el relleu local. Es poden trobar principalment en tres zones:
• la zona nord, on els vessants són més abruptes i les formacions boscoses són comunes,
com per exemple les de pi blanc o l’alzinar amb el sotabosc que s’hi desenvolupa.
• les valls arrecerades i humides on es mantenen retalls d’alzinar mediterrani poc degradat.
(torrent de Xercavins o torrent de Can Ferran)
• les lleres de nombrosos torrents que es caracteritzen per la verticalitat de les seves parets
on es poden trobar encara clapes de bosc de ribera poc degradat.

54

POUM de Rubí

Informe de sostenibilitat ambiental

El paisatge agrícola conserva encara una certa homogeneïtat sobre el territori. Ni la reducció
del nombre de camps conreats, ni la substitució de la vinya tradicional pel cultiu extensiu de
cereals, no han minvat identitat a unes planes agrícoles de forta empremta visual. També el
relleu està relacionat amb aquest tipus de paisatge, essent les planes de la meitat Oest i Sud
(és a dir, les àrees properes a la Riera de Rubí) les que destaquen per la uniformitat del
tractament agrari. Les suaus ondulacions del relleu i les franges de vegetació associada als
torrents són característics de la conca vallesana.
Cal esmentar també la presència de masies i ermites arreu del municipi, les quals tenen les
seves arrels en èpoques romanes o medievals i que també formen part del paisatge de Rubí.
D’altra banda, l’Auditoria Ambiental del municipi també identifica les següents unitats
paisatgístiques:
• Alzinar de Can Pi de Vilaroc
• Bosc de l'Ermita - Sant Genís
• Carena de Can Follonet
• Corredor verd de Can Tàpies
• Masos de Serrafossar i Balasc
• Masos de Xercavins i Ramoneda
• Riera de Xercavins
• Serra d'en Riquet
• Torrentfondo - Can Pidelaserra
• Valls de Can Roig i Can Pòlit
En el Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures (Diputació de Barcelona,
2005), s’identifiquen les següents grans tipologies de paisatge dins l’àmbit de Rubí:
• Mosaic agroforestal dominat per conreu herbaci de secà: a la zona de Pla Dormet i Can
Ramoneda.
• Mosaic agroforestal dominat per matollars mediterranis: la zona de Comte de Sert i Can
Serrafossa, la Serra de l’Oleguera, l’àmbit de Can Carreras i la part nord de la Serra de Can
Guilera.
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• Mosaic agroforestal dominat per prats i herbassars: Ca n’Oriol i la zona de la Perla del
Vallès.
• Mosaic agroforestal mediterrani dominat per pinedes: el sector oriental de la Serra de Can
Riquet, el sud del municipi associat al Torrent de Can Balasc i al Torrent de Can
Tallafigueres, i la part sud de la Serra de Can Guilera.
• Mosaic rural de ribera: Al nord del tram del Torrent de Can Ferran que passa per Rubí.
• Horta: Petits espais localitzats al tram baix del torrent de Xercavins i al torrent de Sant
Muç.
• Periurbà limitant amb horta: l’espai situat a la part nord de la llera de la Riera de Rubí, al
peu de les Valls de Sant Muç.
• Mosaic urbà i periurbà: la resta del municipi ocupat per activitats antròpiques.
POBLACIÓ I SALUT HUMANA
El municipi té una població de 70.006 habitants (segons el padró municipal d’habitants,
2006) que es reparteixen en el territori amb una densitat de població de 2.167,3 hab/km2.
Aquesta densitat és pràcticament el doble de la mitjana comarcal (1.355,4 hab./km2), i
multiplica per 10 la mitjana catalana (208,81 hab/km2). La població consta d’un sol nucli de
població, Rubí.
Des d’aproximadament la meitat dels anys vuitanta fins l’actualitat el creixement demogràfic
a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) es caracteritza per la consolidació del procés de
migració centre-perifèria. En aquest cas Rubí, amb unes bones comunicacions i ràpides
connexions amb les grans vies de comunicació (com són l’AP-7, la C-58 o l’eix E-9) està
enregistrant cada vegada més, una consolidació de les diferents urbanitzacions situades al
terme municipal que passen a ser primeres residències de població procedent de Barcelona.
Així, en el període entre 1998 i 2008, l’augment de població ha estat d’un 26%,
pràcticament, passant dels 55.728 als 70.006 habitants actuals (veure taula 15).
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Taula 15. Padró municipal d'habitants. Xifres Oficials. Recomptes. Rubí. Sèrie temporal.
Any

Població

2006

70.006

2005

68.102

2004

66.425

2003

64.848

2002

62.638

2001

60.303

2000

58.646

1999

57.030

1998

55.728

Font: IDESCAT, 2007

Mobilitat
El parc d’automòbils ha tingut un creixement espectacular en els últims 20 anys, fins als
42.348 vehicles al 2006, dels quals els turismes representen un 75% i motocicletes i
ciclomotors un 6%.
L’índex de motorització (vehicles/1.000 habitants) s’ha anat incrementant en el mateix ordre:
Turismes
Rubí 2006

449,12

Motocicletes
38,35

2,12%
Rubí 2005

439,81

Catalunya 2005

454,73

33,05

600,10
3,15%

3,25%

70,72

69,53

453,49

Total

72,95
16,04%

0,27%
Catalunya 2004

Camions

581,23

106,98

653,69

6,9%
65,04

2,0%

1,4%

104,88

644,52

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró de vehicles municipal i de l’IDESCAT-2007

Per altra banda, Rubí és un dels municipis on menys desplaçaments a peu es realitzen. Cal
destacar que el parc mòbil de Rubí a l’any 2006 tenia un 12% de camions.
Taula 16. Desplaçaments diaris obligats generats o atrets per Rubí. 1996-2001
1996

2001

Tendència

Total de desplaçaments generats i/o atrets a Rubí

27.842

37.804

A l’alça

Total desplaçaments connexió

13.462

18.976

A l’alça

Total desplaçaments generats a Rubí

21.146

32.747

A l’alça

Desplaçaments dins del municipi

14.380

18.828

A l’alça

6.767

13.920

A l’alça

Desplaçaments atrets per Rubí

Desplaçaments fora del municipi

6.695

5.056

A la baixa

Percentatge atrets sobre total connexió

50%

27%

A la baixa

Nivell d’autocontenció total

68%

57%

A la baixa

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT-2007

Cal destacar també la importància del vehicle privat com a mitjà de transport dins del
municipi, ja que en comparació amb l’ús del transport públic urbà, el nombre de
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desplaçaments en aquesta modalitat són sis vegades superiors als realitzats amb el
transport públic (vegeu taula 17).
Respecte la mobilitat interurbana, els mitjans privats representen un 72% del total davant
del 19% del transport públic. Així doncs, el predomini del transport privat és encara més
acusada que en el cas de la mobilitat interurbana.
Taula 17. Resum dels mitjans de transport utilitzats el 1998.
MODALITAT TRANSPORT

INTERIOR DE RUBÍ

A peu

58,06 %

Autobús urbà

5,62 %

Altres comunitaris

3,22 %

Mitjans privats

31,93 %

Taxi

0,01 %
EXTERIOR A RUBÍ

Autobús

6,05 %

Ferrocarrils Generalitat

13,12 %

Mitjans privats

72,09 %

Font: Auditoria Ambiental de Rubí. 1999

Pel que fa a la circulació peatonal i de vehicles pel centre urbà, s’ha d’esmentar la reduïda
amplada de molts carrers i sobretot de les voreres, que en molts casos no arriben a 1 metre.
A més, l’estat del paviment i de les voreres en molts punts del nucli urbà és deficient.
Xarxa viària. La posició geogràfica de Rubí, al mig de la Plana del Vallès Occidental i
relativament propera a la ciutat de Barcelona, fa que sigui un municipi estratègic respecte la
xarxa de vies d’alta de Catalunya, amb accés directe a l’autopista AP-7 (amb connexió amb
l’AP-2, la C-32 i la N-II) i l’autopista C-16/E-9, que connecta Rubí amb Terrassa, Manresa,
Cerdanya (Túnel del Cadí) i la connexió amb França pel túnels de Puymorens.
D’altra banda, la connexió de la ciutat de Rubí a nivell comarcal es realitza mitjançant les
carreteres de Gràcia a Manresa (BP-1503) que és una carretera autonòmica local que en el
tram urbà rep el nom d’Avinguda de l’Estatut. També hi ha la carretera de segon ordre de
Molins de Rei - Sabadell (C-1413) que igual que l’anterior és emprada tant pel trànsit de pas
extern com pels desplaçaments interns. Finalment, també hi ha la C-243, carretera també de
segon ordre que permet la connexió amb Terrassa a partir de la Carretera d’Ullastrell (BV1203).
Pel que fa a la xarxa viària local, es pot considerar que hi ha quatre àrees clarament
diferenciades:
- Accessos a la ciutat, des dels eixos exteriors cap al centre: Es realitza bàsicament amb les
carreteres BP-1503 i C-1413, ja esmentades anteriorment.
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- Accessos als polígons industrials, zones nord i sud: Dins del casc urbà s’hi ubiquen
indústries de grans característiques tenint en compte que es troben envoltades d’habitatges
a les quals l’accés només és possible per vies urbanes. Aquestes se situen en el C/ Tres
d’abril (des de la cantonada amb l’avinguda Edison fins a la cantonada amb C/ Verge de
Fàtima), al carrer Sant Jordi (IPAGSA) i a la zona del voltant del C/ Ca n’Alzamora. Al sud es
generava una gran intensitat de trànsit pesant a l’Avinguda de l’Electricitat, per la
confluència de vehicles de pas a Castellbisbal amb els dels polígons de Rubí provinents de la
C-1413, que actualment es troba solucionada gràcies a la rotonda que uneix la C-1413 amb
l’AP-7.
- Urbanitzacions residencials externes a la ciutat: La connexió de l’àrea urbana de Rubí amb
les urbanitzacions de la seva zona oest es realitza per la carretera d’Ullastrell (BV-1203), que
acaba connectant amb Terrassa per la C-243. Aquest vial connecta, amb una xarxa de més de
40 km, l’àrea residencial de Rubí.
- Àrea urbana central de Rubí: Dins de la ciutat, el funcionament de la circulació s’orienta
seguint dos eixos bàsics, l’eix Nord-Sud i l’eix Est-Oest.
L’eix Nord-Sud està subdividit en dos, en funció del sentit de circulació. La circulació de sud
a nord esta format per l’Avinguda de Barcelona, el carrer de Francesc Macià, el carrer de
Rafael Casanova i el carrer de Prat de la Riba, connectant amb la carretera de Sabadell. La
circulació de nord a sud es vehicula pels carrers següents: carretera de Terrassa, passeig de
Pau Claris, carrer del Doctor Robert, carrer de Maximí Fornés. Quan s’arriba al carrer de Pere
Esmendia, es desvia cap a l’Oest pel carrer de Sant Joan, continuant al Sud pel carrer d’Espoz
i Mina, connectant amb l’Avinguda de Barcelona pel carrer de l’Historiador Josep Serra.
L’Eix Est-Oest també es subdivideix en dos, en funció del sentit de circulació. El que va de
l’est cap a l’oest serveix d’accés al centre de la ciutat i està format per la carretera de Sant
Cugat i el carrer de Cervantes fins l’Avinguda de Barcelona. El sentit oest –est esta previst
que es realitzi, segons les directrius del Pla Director de Trànsit, pel carrer de Llobateras i el
carrer Joaquim Bartrina, fins a l’Avinguda de l’Estatut.
El centre de la ciutat es connecta amb les urbanitzacions i polígons industrials situats a
l’altra banda de la riera mitjançant dos ponts que travessen tant la riera com la carretera C1413: el pont nord que connecta el carrer del Cadmo amb el carrer del Pont i el pont del
centre que connecta el carrer Sant Joan amb el carrer de Sant Agustí .
Més al sud existeix un pont que connecta directament el carrer Inventor Edison amb les
urbanitzacions i polígons situats a l’oest de la riera, disposant a la vegada d’una rotonda que
serveix per ordenar el trànsit de la intersecció d’aquesta via amb la C-1413 .
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A més a més, com va reflectir el Pla Director de Trànsit i Transport de Rubí (1995), la xarxa
urbana interior està formada per carrers estrets amb amplades en molts casos inferiors als
sis metres, ja que es basa en l’estructura viària històrica del municipi.
També es va observar que les càrregues de trànsit als eixos principals del centre són molt
elevades, per sobre de la seva capacitat, produint-se períodes de congestió de llarga durada.
Així doncs, hi ha dos punts a la ciutat on s’està en condicions de saturació :
- Carrer Cervantes
- Ctra. de Molins amb c/ N’Alzamora
A més, la penetració cap el centre des del nord està afectada per una cruïlla, que representa
un punts crític :
- La cruïlla de l’Avda/ Barcelona amb c/ Cervantes .
Camins. Segons la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, al terme municipal s’hi
troba un sender de gran recorregut: el GR-96, abans anomenat PR-C32. L’itinerari del mateix
és: Barcelona - Peu del Funicular -Vallvidrera - Ermita de la Salut - Rubí - Terrassa Torreblanca - Vacarisses - Hostal de la Creu de la Guardiola - Monistrol de Montserrat Monestir de Montserrat. Té un recorregut de 54 Km i presenta dues etapes.
Pel que fa a senders de petit recorregut, Rubí no en conté cap.
D’altra banda, hi trobem algun sender local com ara el RL13 que presenta com a punt de
partida al Castell Ecomuseu Urbà. Té un recorregut de 5,5 Km (aproximadament unes 2 hores
a peu) i la dificultat es considera baixa.
També hi ha la ruta d’interconnexió RI04 (Castellbisbal-Rubí) que té un recorregut d’uns 6 km
(unes 2 hores a peu) i presenta una dificultat mitjana.
A l’any 2003 es va elaborar un estudi de tots els camins de Rubí. L’objectiu principal era
conèixer la xarxa de camins del municipi i determinar la titularitat dels mateixos.
Així, l’entramat de vies que s’entrecreuen sobre el sòl no urbanitzable es poden classificar en
tres grups:
-

Una part correspon a eixos territorials d’àmbit netament supramunicipal. Exemples són
la Carretera de Castellbisbal, B-151, així com la carretera comarcal de Vilafranca del
Penedès a Terrassa, C-243.

-

Un altre grup correspon a zones d’influència dels nuclis de població, això és igualment
palès a prop dels barris on el casc urbà de Rubí ha traspassat la riera (Can Fatjó, Ca
n’Oriol,...) i en els àmbits on edificacions rurals més o menys legítimes consoliden
agrupacions (Can Pi de la Serra, Can Balasc, etc.).
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Finalment la resta correspon a la trama de camins rústecs, la funció dels quals ha estat
comunicar masies amb les poblacions properes i accedir als punts d’aprofitament agrari
i forestal del territori. D’aquests cal diferenciar els camins històrics (tots públics) dels no
històrics (que poden ser a la vegada públics o privats).

Relació de camins històrics:
- Camí Real de Rubí a Terrassa
- Camí Real de Rubí a Sant Quirze del Vallès
- Camí Real de Rubí a Sabadell
- Camí Real de Rubí a Sant Cugat del Vallès
- Camí Real de Rubí a Barcelona i Sarrià, per Valldoreix.
- Camí Real de Rubí a El Papiol.
- Camí Real de Rubí a Molins de Rei
- Camí Real de Rubí a Martorell
- Camí Real de Rubí a Ullastrell
- Camí Real de Rubí a Sant Muç
Per obtenir una visió de conjunt del patrimoni viari que representen els camins rurals podeu
veure el imatge 9 a continuació.
Els camins de titularitat pública que uneixen altres nuclis de població entre els que discorren
pel terme municipal de Rubí són els següents:
- Camí de Castellbisbal a Sant Cugat del Vallès
- Camí de Castellbisbal a El Papiol
- Camí Real de Sant Cugat del Vallès a Martorell
- Camí Real de Terrassa a Ullastrell
- Camí Real de Terrassa a Castellbisbal
- Camí Real de Molins de Rei a Olesa de Montserrat
- Camí de Sabadell a El Papiol
- Camí de Sabadell a Sant Andreu de la Barca.
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Imatge 9. Camins històrics i rurals.

Font: Víctor León i Xavier Soler (2005): Cartografia ambiental de Rubí en format SIG. IMMA.

Els camins integrats en el patrimoni públic municipal de propietat de particulars però que
estan afectats a l’ús públic tenint com a base documental els Plànols de Rústega de l’any
1953 són els següents:
- Camí de Can Barceló
- Camí de Can Barceló a Can Canyadell
- Camí de Can Barceló a Rubí
- Camí de Can Barceló a Can Matarí
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- Camí de Can Canyadell a Rubí
- Camí de Can Sant Pere a Can Carreras
- Camí de Can Carreras a Rubí
- Camí de Can Carreras al Camí Real de Rubí a Ullastrell
- Camí de Ca n’Estaper a Terrassa
- Camí de Can Pi de la Serra a Terrassa
- Camí de Can Riquer Vell a Can Pi de la Serra
- Camí de Can Pi de la Serra a Rubí
- Camí de Can Ximelis a Rubí
- Camí antic de Can Ximelis
- Camí de Can Serrafossà a Castellbisbal
- Camí de Can Serrafossà a Rubí
- Camí de Can Serrafossà a Sant Genís de Can Casanoves
- Camí de Can Casanoves a Rubí
- Camí de Mas Jornet
- Camí de Can Balasc a Castellbisbal
- Camí de Can Balasc a Castellbisbal (II)
- Camí de Castellbisbal
- Camí de Can Balasc a Rubí
- Camí de Can Solà a la Ctra. de Terrassa a Martorell
- Camí de Can Solà al camí de les Martines
- Camí de Can Solà a Can Roig
- Camí de Can Mir a Ullastrell
- Camí de Can Mir a Can Tapis
- Camí de Can Tapis a Rubí
- Camí de Can Mir a Can Carreras
- Camí de Can Carreras a Can Bosc
- Camí de Can Bosc a Can Feliu
- Camí de Can Bosc a Sant Muç
- Camí de Can Bosc a Can Ramoneda
- Camí de Can Tapis
- Camí de Can Feliu a Terrassa
- Camí de Can Feliu al Camí Ral de Rubí a Ullastrell
- Camí de Can Guilera a Terrassa
- Camí de Can Feliu a Can Guilera
- Camí de Can Guilera a Can Roig
- Camí de Can Guilera a Can Falguera (Terrassa)
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- Camí de les Martines a Can Fonollet
- Camí de Can Roig a Rubí
- Camí de Can Roig a Sant Muç
- Camí de Can Pòlit
- Camí de Can Fonollet a Rubí
- Camí de la Verneda (del Molí de la Bastida a Can Pòlit)
- Camí de Can Ramoneda a Can Serra
- Camí de Can Feliu a Rubí
- Camí de Can Feliu a Can Xercavins
- Camí de Can Xercavins al Camí Ral de Rubí a Ullastrell
- Camí de Can Xercavins a Rubí
- Camí del Campament
- Camí de Can Sucarrats (I)
- Camí de Can Sucarrats (II)
- Camí de Vil·la Clara
- Camí de Can Jardí
- Camí de Cova Solera
- Camí de l’Infern
- Camí de Can Jardí a Can Vallhonrat
- Camí del Molí dels Bessons al Molí de la Noguera
- Camí de Can Roses a Sabadell
- Camí de Ca N’Oriol a Can Serra
- Camí de Ca n’Oriol a Can Roses
- Camí de Can Serra
- Camí de Ca n’Oriol a Sant Cugat del Vallès
- Camí del Bosc de Ca n’Oriol
- Drecera del Camí Real de Rubí a Sabadell al Camí Real de Rubí a Sant Cugat del Vallès
- Camí de Ca n’Oriol i Can Tiraïres a la carretera de Sant Cugat del Vallès
- Camí de Ca n’Oriol a Can Tiraïres
- Camí de Can Ametller a Rubí
- Camí de la Masia de Can Cabanyes
- Camí del Molí de la Noguera a Sant Cugat del Vallés
- Camí de Can Roses a Sant Cugat del Vallés
Per tal de determinar la titularitat d’aquests camins atès que no es tracten de camins
pròpiament històrics i que en molts casos el cadastre de rústica no els defineix com a
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camisn de domini públic s’ha encarregat un estudi en detall al Sr. Xavier Camplillo, geògraf i
jurista expert en camins ramaders. Aquest estudi s’ha iniciat al desembre de 2006.
Transport públic. El transport públic del municipi disposa de diferents recursos, entre els
quals s’ha de destacar la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a servei
de connexió ràpida i eficient amb Terrassa i Barcelona. Recentment, també s’ha incorporat la
línea C7 de la RENFE (l’Hospitalet-Cerdanyola Universitat-Martorell), que a més presenta un
servei d’autobús llançadora que uneix aquesta estació amb la dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. A més a més, Rubí presenta diferents serveis d’autobusos que
realitzen recorreguts interurbans, connectant el municipi amb El Papiol, Molins de Rei,
Terrassa, Sant Cugat, Sabadell i Barcelona entre altres.
Així doncs hi trobem:
- La línea A4: Barcelona-Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí-Terrassa.
- La línea de Rubí-El Papiol-Molins de Rei.
- La línea Rubí- Castellbisbal
- La línea Sabadell-Sant Quirze-Rubí-Hospital General
- La línea Ullastrell-Rubí-Terrassa
Aquestes línees, però, tenen una freqüència de pas molt baixa i a excepció de la línea A4 no
circulen els diumenges ni festius. La línea Sabadell-Sant Quirze-Rubí-Hospital General només
circula els dissabtes.
Cal dir que el municipi també gaudeix d’un servei d’autobús nocturn amb recorregut
Barcelona-Rubí-Terrassa que ofereix servei tots els dies de la setmana.
Pel que fa al transport urbà, s’ha de destacar que la quantitat d’usuaris dels autobusos
urbans de Rubí ha augmentat de manera molt important en els darrers anys, sobretot a partir
del 2002, coincidint amb l’entrada del transport urbà de Rubí a la xarxa integrada del sistema
de transport públic metropolità.
Actualment s’hi troben set línies d’autobusos que connecten les urbanitzacions amb el
centre de la ciutat i les urbanitzacions entre elles. Així doncs s’hi troben:
- La Línia 1, que fa el recorregut de “El Pinar-Castellnou”: té una freqüència de pas
d’aproximadament 30 minuts els dies feiners i de 35 els dissabtes al matí
- La Línia 2 “Can Rosés-Can Jardí”: té una freqüència de pas d’entre 25 i 30 minuts
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- La Línia 3 “Can Solà-Castellnou”: surt de Castellnou a les 7.35h, 9.11h, 11.53h (surt del
mercat municipal), 14.58h (dimecres, divendres i feiners no lectius escolars), 17.47h
(dilluns, dimarts i dijous lectius escolars), i 21.40h. Les hores de sortida de Can Solà són
aproximadament les mateixes a excepció de l’última sortida, que no existeix en aquest punt
- La Línia 4 “Can Rosés-Mercat municipal”: té una freqüència de pas de 30 minuts tant els
feiners com els dissabtes al matí.
- La Línia 1F “El Pinar-Castellnou”: té una freqüència de pas de 60 minuts aproximadament,
tant els dissabtes a la tarda com els festius
PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I CULTURAL
Elements d’interès patrimonial. Segons l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
del Departament de Cultura de la Generalitat, hi ha un element protegit per la figura BCIN.
Aquest element és el Castell de Rubí, construït entre el segle XIII i el XV.
D’altra banda, no hi ha cap element protegit per la figura BCIL.
El sòl no urbanitzable de Rubí encara conserva nombroses fites arquitectòniques del seu
passat i es poden dividir en els següents grups:
-

La gènesi del municipi sobre els sòls planers i fèrtils en la cruïlla d’importants vies
geogràfiques de comunicació (riera de Rubí) explica que els assentaments humans
s’hagin reiterat i sobreposat des de temps antics. En concret, la cultura ibera i sobretot
romana han deixat un nombre de testimonis encara presents en l’actualitat. Les restes
arqueològiques d’un poblat en el turó de l’ermita de Sant Genís són l’exemple més
destacat. Les nombroses troballes relacionades amb l’àrea de Can Fatjó no es poden
incloure aquí per haver quedat incloses en àmbits de sòl urbà.

-

A partir de l’organització de les finques de conreu en època romana i de la construcció de
cases pairals es deriven els edificis més significatius i valuosos del patrimoni rústec: les
masies.

L’evolució de les edificacions en funció dels temps, encara que sempre relacionat a l’ús
agrícola, ens ha llegat uns conjunts força desdibuixats i complexes però característics, que
perviuen fins el dia d’avui.
Cal fer èmfasi en el paper de les masies com a fites d’una correcta colonització del territori,
compatibles tant amb el seu aprofitament agrari com amb el seu gaudi paisatgístic.
L’últim grup significatiu d’elements patrimonials prové de l’època medieval i el representen
les ermites rurals: Sant Muç, Sant Genís i Can Fonollet. L’estat actual de les ermites
romàniques rubinenques reflecteix els dos destins alternatius que acostumen a caracteritzar
aquests monuments modestos.
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Així, Sant Muç ha esdevingut lloc de trobada de culte i romeries però ha perdut l’aspecte
original degut a les reformes. Sant Genís ha caigut en ruïnes i amb el seu perill de
desaparició, però conserva l’encant de l’autenticitat. L’edifici del Castell mereixeria menció
especial però està situat en sòl urbà.
Tot seguit es relacionen aquelles construccions que corresponen a algun dels tres grups
referits, protegides pel Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Rubí i recollides en la Diagnosi
del sòl no urbanitzable de Rubí (febrer 2007).

Taula 18. Construccions situades en sòl no urbanitzable protegides pel planejament.
Finca on es situa

Masia o altra construcció

Can Balasc

Can Balasc

Can Barceló

Can Barceló

Can Carreres

Can Carreres

Can Carreres

Can Sampere - masia

Can Feliu

Can Feliu

Can Feliu

Mas Papabous (transformat)

Can Fonollet

Can Polit (ruïnes)

Can Pi de la Serra

Can Pi de la Serra

Can Ramoneda

Can Ramoneda

Can Ramoneda

Sant Muç - ermita

Can Ramoneda

Sant Muç - masia

Can Riquet Vell

Can Riquet (ruïnes)

Can Roig

Can Roig

Can Serrafosar

Can Serrafosar

Can Tàpies

Can Tàpies (transformat)

Can Xercavins

Can Xercavins

Can Ximelis

Can Ximelis

Can Ximelis

Sant Genís - ermita

Can Ximelis

Restes arqueològiques d’un poblat

Monts comunals

Torre Martines - fonaments romans

Font: Auditoria ambiental de Rubí, 1999.

A més a més, com a patrimoni natural cal destacar el Roure (Quercus humilis) del Parc de Ca
n’Oriol, catalogat com a arbre monumental de Catalunya d’acord amb el Decret 214/1987 de
declaració d'arbres monumentals que considera com a arbres monumentals als exemplars
que per les mides excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història o
particularitat científica, són mereixedors de mesures de protecció.
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El 17 de març de 2004 es va aprovar el Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí, on es referencien els elements arqueològics,
arquitectònics i naturals a considerar per la seva conservació (vegeu Annex I).
El 3 d’abril de 2006 el ple municipal va declarar arbres d’interès local els següents
exemplars:
-

L’alzina de Can Rosés. N08

-

El Roure de Can Feliu. N11

-

L’Alzina de Can Pi de la Serra. N12

-

El Roure de Can Pi de la Serra. N13

-

El Roure Can Xercavins. N17

-

El Pi blanc de Can Xercavins. N18

-

L’Ametller de Can Sant Joan. N23

-

La Figuera de Mas Jornet. N24

-

Element desaparegut. Pi de la Font de Can Sucarrats. N25

RISCOS AMBIENTALS
Es considera el risc ambiental com aquelles contingències desfavorables tant pel que fa a
l’home com a la resta de l’entorn. Aquestes poden ser derivades de l’acció contundent dels
riscos d’esfondraments i d’inestabilitat de vessants, de les inundacions fluvials, i també les
que són de caire sísmic. A la vegada, s’ha considerat la sequera i els incendis forestals, a
més de l’exposició als riscos tecnològico-industrials.
Risc geològic. No es disposa d’informació relativa al risc geològic en el municipi.
Tot i així, s’ha de considerar el possible risc associat a l’explotació d’argiles i graves ja que
aquestes activitats d’extracció poden generar talussos amb importants pendents. Aquest fet
pot comportar inestabilitats gravitatòries locals a considerar.
Risc d’inundacions. Segons els plànols de la Delimitació geomorfològica de Zones
potencialment inundables per a la redacció de l'INUNCAT, la Riera de Rubí està catalogada
com a zona potencialment inundable amb un grau de perillositat alt segons el tipus de perill
d’inundació (vegeu imatge 10).
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Imatge 10. Delimitació geomorfològica de zones potencialment inundables.

Font: INUNCAT. Web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

D’altra banda, segons els plànols de la Delimitació de Zones Inundables per a la Redacció de
l'INUNCAT, la Riera de Rubí es troba dins de la delimitació de zones inundables per
modelització hidràulica, (línies d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys;
vegeu imatge 5). En aquest cas, les línies d’inundació dels diferents períodes de retorn són
coincidents en la major part del seu recorregut degut a la canalització de la riera en el seu
pas pel municipi.

69

POUM de Rubí

Informe de sostenibilitat ambiental

Imatge 11. Delimitació de zones inundables per modelització hidràulica.

Línies d’inundació
(T= període de retorn en anys)
T=50
T=100
T=500
Àrea inundada per a T=50

Font: INUNCAT. Web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Segons la delimitació del PEFCAT, s’observa que les edificacions es troben properes, però tot
i així fora del límit definit per la zona fluvial, el qual correspon a una línia de cota d’inundació
de l’avinguda de període de retorn de 10 anys. Tanmateix, hi ha certes edificacions, sobretot
a la zona del polígon industrial de Can Jardí, que corresponen al tram final de la Riera dins
del terme municipal i que es troben incloses dins de la zona inundable (període de retorn de
500 anys). Segons l’ACA, les limitacions als usos permesos dins aquesta zona inundable no
van encaminats a preservar el règim de corrents, sinó a evitar danys importants.
La riera de Rubí disposa d’un projecte de millora de la llera redactat per l’enginyer Ramiro
Aurin de l’empresa Taller d’Enginyeries el juny de 1999, que es va dur a terme en dues parts:
- La primera part comprèn la fase 1 i es va dur a terme entre els anys 2001 i 2002 i va des del
pont dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins al pont del carrer de Cadmo.
- La segona part comprèn les fases 2 i 3 i es va dur a terme durant els anys 2003 i 2004. En
concret, l’acta de replantejament es va signar el 4 d’abril de 2003 amb termini de 10 mesos
i va des del pont del carrer de Cadmo fins aproximadament el carrer Rosselló. L’obra va ser
executada per l’empresa Guinovart Osha.
Risc sísmic. Segons el SISMICAT, el Pla d’Emergències Sísmiques a Catalunya, la comarca del
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Vallès Occidental, a la qual pertany el municipi, està classificada com a zona d’intensitat
sísmica de grau VI-VII, segons l’escala internacional d’intensitat macrosísmica (MSK).
Aquesta escala determina la perillositat sísmica expressada en diferents valors d’intensitat
per a una mateixa probabilitat anual de 0.002, equivalent a un període de retorn de 500
anys. Un grau d’intensitat MSK de VI-VII comporta que la gent perdi l’equilibri i tingui
dificultats per mantenir-se dreta, danys a les juntes de les canalitzacions, fissures a les
parets de pedra, edificis malmesos i les construccions dèbils destruïdes. També es
produeixen esllavissades a les carreteres, vessaments en talussos de sorra i grava, i l’aigua
dels llacs s’embruta perquè es produeix onatge i el fang es remou.
Risc de sequera. Segons la informació disponible del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, el municipi de Rubí està classificat dins la categoria de risc Alt, pel que fa al
nivell de sequera.
Risc d’incendi. Segons el mapa d’incendi forestal de la Generalitat de Catalunya, la comarca
del Vallès Occidental està catalogada com una zona de risc d’incendi Baix. Tanmateix, el
municipi de Rubí està inclòs dins dels municipis catalogats pel Departament d’Interior com
d’alt risc d’incendi.
Imatge 12. Perill bàsic d’incendi forestal (2002).

Risc associat

Font: web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el mapa de perill bàsic d’incendi forestal de l’any 2002, que integra els models
de combustibilitat i inflamabilitat, Rubí presenta un risc d’incendi Baix en la major part del
seu territori (vegeu imatge 12). Tot i així, cal destacar que hi ha algunes zones que presenten
risc Alt o Molt alt. Aquest major risc està relacionat amb el contacte existent de les masses
forestals amb les infraestructures viàries, els polígons industrials i les zones residencials.
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Les zones forestals afectades per aquest risc d’incendi alt són dues:
- Torrent de Can Barceló, Can Carreres, Can Ponç i Can Serrafossà.
- Can Mir, Can Tapis, Puig Pinos i Can Guilera.
A més, cal considerar les nombroses línies elèctriques que creuen el municipi, estretament
relacionades amb el risc d’incendi ja que incrementen la vulnerabilitat del mateix en aquest
sentit (veure apartat Risc associat a la xarxa elèctrica).
D’altra banda, el municipi no té cap àrea inclosa dins del perímetres de protecció prioritària
per a la prevenció d’incendis forestals, però cal destacar el contacte amb el perímetre de
protecció prioritària de la Serra de Collserola, al sud del municipi.
El municipi de Rubí disposa dels corresponents Pla de Prevenció d’Incendis i Pla d’Actuació
d’Incendis.
Risc tecnològic/industrial. Segons el mapa dels riscos químics d'indústries afectades per la
Directiva Seveso del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el Vallès
Occidental està catalogat com a comarca amb almenys 2 municipis afectats.
Concretament, el municipi de Rubí està localitzat en una de les sis àrees que trobem a
Catalunya amb indústria química: “l’Àrea del Vallès”. En aquesta àrea, entre els municipis de
Rubí i les Franqueses del Vallès s’hi troben sis indústries químiques a considerar, de les
quals una està ubicada al polígon industrial de Can Jardí, al municipi de Rubí. Es tracta de
l’empresa Elastogran, SA que es dedica a la fabricació de poliuterà a mida. Aquesta empresa
no té Pla d’Emergència Exterior (PEE).
Rubí disposa però, de pla de prevenció d’incendis, de pla d’actuació d’incendis i d’un Pla
Bàsic d’Emergència Municipal de l’any 1991 redactat en base al decret 142/1990 del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, en el qual entre altres riscos, es
consideren aquells derivats de les activitats industrials. Aquest pla s’ha anat actualitzant
periòdicament i és responsabilitat de l’àrea de protecció civil.
D’altra banda cal destacar que el polígon de Can Jardí, es situa a una distància aproximada
d’entre 500 i 1000 metres d’urbanitzacions com ara La Perla del Vallès o Els Avets i a una
distància d’1,5 Km del nucli urbà del municipi.
Risc associat a la xarxa elèctrica. La densa xarxa de línies elèctriques que creuen el municipi
de forma bastant aleatòria i desordenada comporta diferents riscos. D’entre aquests, cal
destacar el risc d’incendi, que com ja s’ha comentat anteriorment està associat sobretot a
zones forestals i la perillositat per la salut que podrien comportar a causa de les radiacions
induïdes per les mateixes.
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Respecte el risc d’incendi l’existència de les línies obligaria d’acord amb el Decret 226/96 de
la Generalitat de Catalunya, a realitzar tasques de neteja i manteniment al voltant de les
línies aèries, per tal de prevenir les possibilitats d’incendis forestals. Això representa una
afectació important a les masses forestals, compartimentant el territori del municipi i
afectant una superfície rellevant del territori. Durant l’estiu de 2007 s’han dut a terme
tasques de desbrossament a les zones de les línies elèctriques.
Pel que fa a la perillositat derivada de radiacions induïdes per línies d’alta tensió, les
medicions realitzades per part del personal tècnic del Servei de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona, a l’any 1997 i el recent estudi de CITCEA-UPC (2004) (veure apartat 3.3) van
manifestar que totes les mesures realitzades eren inferiors als límits establerts. Malgrat això,
no es té coneixement de que el compliment dels requisits legals en aquest sentit estigui
lligat a un risc zero per la població.
Així mateix hi ha altres riscos associats a les línies elèctriques com és la proximitat a les
carreteres, edificis, etc. que els redactors de l’estudi de CITCEA-UPC (2004) aborden i en fan
propostes d’actuació que caldria tenir en compte de cara a la revisió del POUM de Rubí.
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4.2. OBJECTIUS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL D’OBLIGAT COMPLIMENT
A continuació s’especifica tota aquella legislació general que pot incidir en el nou POUM de
Rubí. S’ha elaborat una llista separada per temàtiques i amb normativa d’àmbit
internacional, europeu, espanyol, català i local, sempre que s’escaigui. Es sobreentén que
queda inclosa tota legislació concordant de la legislació general.
INCENDIS
Nivell autonòmic
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Resolució de 24 d’octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 29 de
setembre de 1994, de Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil
d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
- Decret 46/1999, de 23 de febrer, d’ampliació de termini per adoptar mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Nivell estatal
- Real Decret 949/2005, de 29 de juliol, pel que s’aproven mesures de relació amb les
adoptades al Real Decret- Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel que s’aproven mesures urgents
en matèria d’incendis forestals.
- Real Decret- Llei 11/2005, de juliol, pel que s’aproven mesures urgents en matèria
d’incendis Forestals.
AIGÜES
Nivell autonòmic
- El Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya, aprovat pel Reial decret 1664/1998,
de 24 de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca (BOE núm. 191, d'11
d'agost de 1998), té unes bases tècniques.
- La normativa vigent està continguda en l'Edicte de 16 de març de 1999, publicat al DOGC de
25 de maig de 1999, pel qual es fa públic el text que recull les determinacions de contingut
normatiu del Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya.
- Tenint en compte la Directiva 2000/60/CE de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix
un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, es considera la validesa de
l'actual Pla hidrològic i se'n determina l'actualització i revisió depenent del Decret 3/2003,
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya, anomenat Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
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- El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya prendrà el relleu del fins ara Pla
hidrològic de les conques internes. El seu contingut està definit pel Decret 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya,
que des del moment de la seva aprovació dóna forma legal als aspectes considerats en la
Directiva marc d'aigua.
Nivell estatal
- Resolució MAH/3060/2005, de 7 d'octubre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de
col·laboració subscrit entre el Ministeri de Medi ambient i el Departament de Medi Ambient i
Habitatge pel qual es modifica parcialment el Conveni d’encàrrec de gestió entre el Ministeri
de Medi Ambient (DOGC 02/11/2005).
SOROLL
Nivell autonòmic
- L’any 1995 es va aprovar mitjançant la Resolució del departament de Medi Ambient, 10 de
novembre, una Ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les vibracions.
- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

- Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica.
Nivell estatal
- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.
Nivell europeu
- Directiva 2000/14/CE, sobre l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
emissions sonores en l'entorn, que són degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure, 8 de maig
de 2000.
- Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de 2002.
RESIDUS
Nivell autonòmic
- Llei 15/2003, de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus.
- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus
i del cànon sobre la deposició de residus.
Nivell estatal
- Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.
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- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.
Nivell europeu
- Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de desembre, relativa a la
incineració de residus.
- Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, per la que
es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos.
FORESTAL
Nivell autonòmic
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
- Resolució MAH/2146/2006, de 2 de juny, per la qual es dóna publicitat al Programa anual
d’aprofitament dels terrenys forestals de propietat pública a Catalunya per l’any 2006.
HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
Nivell europeu
- Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora
silvestres, coneguda com a Directiva hàbitats.
- El 27 d'octubre de 1997, va aprovar la Directiva 97/62/UE, en què s’adapten al progrés
científic (és a dir, al millor coneixement i definició) els hàbitats naturals i les espècies dels
annexos I i II.
ESPÈCIES PROTEGIDES
FAUNA
Nivell autonòmic,
- Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, modificada per la Llei 3/1994. de 20
d'abril
- Modificada per la Llei 18/1998, de 28 de desembre
Nivell estatal
- Reial decret 439/1990, de 30 de març de 1990, pel qual es regula el Catàleg nacional
d’espècies amenaçades.
- Annex 1: Espècies en perill d’extinció, les quals han de ser objecte d’un pla de recuperació.
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- Annex 2: espècies d’interès especial, les quals han de ser objecte d’un pla de gestió.
Nivell europeu
- Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i flora silvestres
Annex 1: Tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari per a la conservació dels quals cal
designar zones especials de conservació.
Annex 2: Espècies de la fauna i la flora d’interès comunitari per a la conservació de les
quals cal designar zones especials de conservació.
Annex 4: Espècies de la fauna i la flora d’interès comunitari que requereixen una protecció
estricta.
- Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres.
- Annex 1: Espècies objecte de mesures de conservació especial del seu hàbitat a fi
d’assegurar-ne la supervivència i la reproducció en la seva àrea de distribució. Per a
aquestes espècies (175), es classificaran zones de protecció especial les (ZEPA).
FLORA
Nivell autonòmic
- Ordre de 5 de novembre de 1984 sobre la protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada de Catalunya:
- Annex 1: espècies estrictament protegides "la recol·lecció, tallada i desarrelament de les
quals és prohibida".
- Annex 2: espècies protegides, per a les quals les accions anteriors són sotmeses a
autorització prèvia.
PLANS, PROGRAMES I PROJECTES
Nivell local
- Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions,
publicada el 26 d’agost de 2004.
Nivell autonòmic
- Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.
Nivell estatal
- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes
en el medi ambient.
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Nivell europeu
- Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient.
ACTIVITATS
Nivell autonòmic
- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
TERRITORI
GENERAL
Nivell autonòmic
- Llei 23/1983, de 21 de novembre de política territorial (Darrera actualització: 10/06/2004).
- Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial General de Catalunya.
(Darrera actualització: 22/02/2005).
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (Darrera
actualització: 10/06/2004).
CARRETERES
Nivell autonòmic
- Pla de carreteres de Catalunya, aprovat el 25 d’octubre de 1985 mitjançant el Decret
311/1985. Instrument bàsic d’ordenació del sistema de carreteres.
- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.
- Pla de carreteres de 1995 revisa i actualitza el Pla de carreteres aprovat al 1985 per tal
d’adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.
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4.3. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS A LA REDACCIÓ DEL PLA
Els aspectes ambientals descrits anteriorment han permès generar una primera diagnosi de
l’estat ecològic i ambiental dins del municipi de Rubí, així com també a nivell supramunicipal
considerant el seu encaix en del territori. Han permès identificar els principals problemes i
també potencialitats que té Rubí respecte la seva ordenació urbanística i sobre els quals
s’han concretat una sèrie d’objectius ambientals que la revisió del POUM recull i hi proposa
solucions.
Objectius ambientals de la revisió del POUM de Rubí:
MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL
A. Afavorir la compacitat dels espais urbans.
A causa de la condició del sòl com un recurs limitat, evitar el creixement difús dels nuclis
urbans significa evitar un consum excessiu d’aquest a través, entre d’altres factors, de
l’aprofitament de la funcionalitat i distribució dels espais interiors ja existents, o de
l’establiment de noves zones de creixement urbà en base a criteris de sostenibilitat.
D’aquesta manera, afavorir un creixement compacte, no només afavoreix l’estalvi de sòl
mitjançant el seu consum mínim sinó que també pot afavorir un ús més eficient del sòl i una
mobilitat urbana basada en criteris de sostenibilitat destinats a una reducció del consum
energètic associat.
B. Regular les activitats extractives.
Atesa la importància de les activitats extractives al municipi i de les diferents situacions
administratives a les que estan sotmeses, es necessari considerar una regulació clara tant de
les existents com de les de nova implantació, tal com ja s’establia el Pla Especial de
Regulació de les Activitats Extractives i complementàries al terme municipal de Rubí (2002) tot
i que amb les actualitzacions pertinents.
Pel que fa a les ja existents o les que estan inactives, cal assegurar-ne una correcta
restauració a partir del context de la matriu territorial on s’ubiquen i de la seva funcionalitat
ecològica. I respecte a les activitats extractives de nova implantació, el seu emplaçament,
explotació i restauració hauria de considerar els aspectes econòmics, socials i ambientals,
de manera que es minimitzés el seu impacte facilitant-ne la seva restauració.
C. Definir i disposar les zones industrials.
El planejament urbanístic ha de considerar un possible creixement o reforma industrial atesa
la importància d’aquesta activitat al municipi. Tanmateix, la definició i disposició de les
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futures àrees industrials han de ser consecució d’una optimització prèvia dels polígons ja
existents, i en tot cas, han de cenyir-se a un model de creixement que consideri la
preservació de l’entorn, el consum mínim de sòl i un tractament perimetral adient, tal com
fan referència els objectius A i D.
Alhora, davant la màxima concentració al sud del municipi de polígons industrials, adjacents
a la zona de contacte entre el connector ecològic occidental “Sant Llorenç del Munt i l’Obac Collserola” i l’espai del PEIN “Serra de Collserola”, cal evitar-ne l’anastomosi urbana, que
provocaria una barrera física que faria disminuir encara més la probabilitat de moviments
ecològics a través d’aquest punt, indicació ja considerada també en el punt 4.
D. Definir i tractar l’espai perimetral dels espais urbans.
El planejament ha de contemplar un tractament perimetral dels espais urbans amb l’objectiu
de millorar la integració dels espais antròpics a la matriu territorial i de facilitar els processos
ecològics que s’hi donen. A més, hi ha un component paisatgístic que pot influir
positivament en la percepció que els ciutadans i ciutadanes tenen dels espais urbans del
municipi.
En aquest sentit cal fer un esment especial a les tres grans tipologies d’espais urbans que es
troben al municipi: el nucli urbà de Rubí, les urbanitzacions i els polígons industrials. En
conseqüència, cal considerar una certa idea de tractament perimetral de millor conjunció
entre espais urbans i no urbans.
E. Salvaguardar l’estructura del relleu dels torrents.
F. Millorar la mobilitat / accessibilitat als polígons industrials.
El planejament ha de contemplar una millora de les vies d’accés als polígons industrials per
tal de facilitar el pas de vehicles pesats per fora del nucli urbà. També evitar així els
problemes de congestió actuals i els impactes ambientals associats que es genera de cara a
la població atesa la proximitat dels polígons industrials al nucli urbà.
G. Tenir en compte criteris de mobilitat sostenible i preservació de l’entorn en les noves
infraestructures viàries.
En la definició i planificació de noves infraestructures viàries que afectin al municipi, el
planejament ha de considerar la disposició, concreció i tractament ambiental del seu traçat
atenent a un model de preservació de l’entorn que tingui en compte els elements especials
que conté Rubí, tal com els espais protegits, els espais que formen part de connectors
ecològics i la xarxa fluvial.
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Així mateix, cal ser coherent amb un model de mobilitat sostenible, que potenciï el transport
públic i un consum mínim d’energia, de manera que encaixi dins els objectius de reducció
d’emissions de gasos contaminants establerts en el Protocol de Kyoto.
A banda de les consideracions generals descrites a nivell de planejament, de l’Auditoria
Ambiental del municipi n’emanen un seguit de necessitats ambientals concretes que cal
tenir en compte en la planificació sectorial i gestió urbanística del municipi.
H. Regular i ordenar específicament els horts marginals
Els horts marginals existents al municipi i les primeres i segones residències associades han
de ser objecte de regulació i ordenació específica per tal de millorar la qualitat dels espais
fluvials en general i la funcionalitat de connector ecològic en particular, així com també de
reduir el risc d’inundació al que es veu sotmesa la població present en aquests espais
atenent al risc d’inundació i l’afectació que l’ocupació de la llera genera sobre la qualitat
ecològica dels cursos fluvials.
CICLE DE L’AIGUA
I. Recuperar ecològicament i ambientalment els espais fluvials del municipi, en especial, la
riera de Rubí.
L’estat actual de degradació i contaminació de la riera i de molts trams de torrents del
municipi han de ser objecte d’ordenació i regulació, especialment la riera de Rubí, pel fet de
ser considerada com un espai d’especial interès per la connectivitat ecològica.
Els principals factors causants de la baixa qualitat dels seus espais fluvials, es troben en el
desenvolupament d’activitats que comporten l’ocupació física, impermeabilització i
degradació de la llera, i l’abocament de residus i/o contaminants, que es dona en les aigües
superficials i molt probablement a les subterrànies. Addicionalment, cal tenir en compte que
l’estacionalitat dels cabals dels torrents i rieres fa que la concentració de contaminació en
períodes de menor cabal augmenti.
D’altra banda, la recuperació ecològica dels espais fluvials té efectes positius pel que fa a la
prevenció del risc d’inundacions, en especial a la riera de Rubí, i al manteniment del valor
dels espais fluvials com a reservoris de biodiversitat i com a espais de connexió ecològica.
Cal fer un esment especial al trasllat i convenient ordenació dels horts marginals, actualment
propers a torrents.
En concordança amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha iniciat la recuperació d’un tram de la
riera a partir del Projecte de millora ambiental de la riera de Rubí al seu pas pel terme
municipal de Rubí, realitzat per Naturalea Conservació s.l.
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J. Fomentar l’estalvi i la reutilització del recurs aigua.
En aquest sentit, afavorir la compacitat dels espais urbans, establert com a objectiu A, així
com el foment d’una tipologia d’habitatges més compacta va en la línia d’estalvi del recurs
aigua.
BIODIVERSITAT, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL GENERAL
K. Considerar els espais d’interès per a la connectivitat ecològica en relació al connector
ecològic occidental definit entre “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.
Dins del municipi es troba una part important del connector ecològic occidental definit entre
els espais del PEIN “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”. La posició de Rubí en
aquest sentit és estratègica i de molta importància fet pel qual s’hauria d’afavorir la
permeabilitat ecològica i la connectivitat de la xarxa d’espais naturals. D’una banda, perquè
incorpora espais del connector precisament en una zona de constricció de l’amplada del
connector ecològic, i de l’altra perquè coincidint amb el límit de terme al sud de municipi, es
troba la zona de contacte entre el connector ecològic i el Parc de Collserola, a més no
precisament exempta de dificultats, especialment de pressió antròpica i de efectes de
barrera.
En aquests sentit és d’especial interès el manteniment i millora de la permeabilitat ecològica
al connector ecològic de Can Xercavins.
L. Assegurar la permeabilitat ecològica de la zona de contacte entre el connector ecològic
occidental i el Parc de Collserola.
Atesa la importància d’aquest àmbit per a la funcionalitat del connector ecològic occidental i
en base a les propostes existents d’ordenació ecològica d’aquesta zona de contacte (Mayor,
2004) cal que el planejament incorpori les determinacions més adients per assegurar en la
mesura del possible la permeabilitat ecològica.
M. Definir els espais a protegir del municipi ja sigui pel seu valor natural, paisatgístic,
històric o social (d’interès local).
Actualment al municipi hi ha un seguit d’espais o àmbits que posseeixen uns valors naturals,
paisatgístics, històrics i/o socials rellevants. Cal, per tant, que s’incorporin al planejament
amb una adequada regulació, de manera que es faci compatible la conservació dels seus
valors i el possible ús social, en concordança amb el Catàleg i Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí.
Entre aquests espais es troben alguns trams de rieres i torrents, paisatges agro-forestals,
masies o ermites.
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En aquest sentit, s’haurà de protegir, en la mesura del possible, els béns d’interès geològic
presents a la part sud, així com protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients
paisatgístics d’interès.
N. Tractar les àrees perimetrals de les urbanitzacions en zona forestal.
El fet que la presència d’urbanitzacions se situï en la zona més forestal del municipi porta
associat, per una banda, una exposició al risc d’incendi més elevat que la resta del municipi,
i per altra banda, una possible ocupació urbanística i/o degradació del seu entorn més
immediat, que forma part dels espais de major valor ecològic del municipi.
És per aquests motius que el planejament ha de considerar els espais perimetrals
corresponents a aquesta tipologia d’assentament urbà, tant prenent mesures de prevenció
d’incendis forestals per tal de minimitzar-ne el risc, com contenint-ne el seu possible
creixement, coincidint amb els punts A i D (“Afavorir la compactació dels nuclis urbans” i
“Definició de l’espai perimetral dels espais urbans”).
AMBIENT ATMOSFÈRIC
O. Garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de contaminació atmosfèrica i
acústica.
GESTIÓ DELS MATERIALS I RESIDUS
P. Promoure en els edificis, establiments i vialitat pública la previsió d’espais i
instal·lacions, així com la implantació de l’equipament i els sistemes de disseny urbà
adients, que facilitin la reutilització i la recollida selectiva dels residus i en general les
operacions de gestió.
Cal preveure la reserva d’espais suficients en la xarxa viària per a la col·locació de
contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar la recollida i transport dels
residus esmentats, d’acord amb l’article 43 de la Llei 6/1993.
Q. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els
impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.
PAISATGE
R. Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i harmonitzar els
canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.
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Amb l’objecte d’avaluar la sostenibilitat ambiental i l’assoliment dels objectius ambientals
establerts, s’incorporen els següents indicadors:

INDICADORS AMBIENTALS DE SEGUIMENT
Indicador de l’ocupació urbana del sòl
Nombre d’habitatges / Ha. de sòl urbà o urbanitzable
Nombre d’habitatges vacants i secundaris / total d’habitatges
Percentatge de sòl urbà i percentatge de sòl urbanitzable amb pendents superiors al 20% o inclosos dins de
zones inundables.
Superfície de sòl no urbanitzable de protecció ambiental.
Indicador de desplaçament i mobilitat de la població
Indicador de proximitats a serveis urbans bàsics
Indicador de carrers de prioritat per als vianants
Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat legislativament
establerts.
Consum anual d’aigua d’abastament per habitant
Indicador de volum d’aigua reutilitzada en sòls urbans
Indicador de gestió d’aigües residuals
Indicador de l’estat ecològic dels espais fluvials
Indicador de riquesa d’espècies total al municipi
Indicador de relació entre els espais connectors i el municipi
Indicador de quantitat de CO2 emès a l’atmosfera
Indicador de persones exposades a nivells sonors significatius
Indicador d’adaptació de l’enllumenat públic a la llei vigent
Indicador de la concentració ambiental dels contaminants atmosfèrics
Indicador de recuperació de residus municipals
Indicador de producció local d’energies renovables

Aquest indicadors s’explicaran i concretaran a l’apartat 8.3 Descripció de les mesures de
seguiment i supervisió previstes.
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5. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA
5.1. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ CONSIDERADES
A continuació s’exposa en format de taula la comparació entre les tres alternatives considerades,
que corresponen a la tendencial o alternativa zero (0), l’alternativa u (1) basada en una proposta de
revisió anterior que concretava les bases d’una possible revisió del Planejament general i que no va
desenvolupar-se, i l’ alternativa dos (2) que és la proposta actual de POUM.
Per fer aquesta comparació, s’han tingut en compte les bases de cada una de les alternatives a
partir d’uns àmbits de proposta preestablerts, (territori i aspectes ambientals, accessibilitat i
sistema viari, planejament i teixits urbans, estructura general - model, equipaments i espais lliures i
espais d’oportunitat) per així poder valorar els efectes globals i determinacions estructurals
d’aquestes alternatives.

85

86

POUM de Rubí

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Taula 19. Descripció de les alternatives considerades
Alternativa 0. Situació actual, tendència

Alternativa 1. Projecte ciutat, juny 2002

Alternativa 2. Proposta actual
- Desenvolupament urbanístic sostenible. Classificació els diferents espais lliures i oberts segons les seves
funcions ecològiques.
- Preservació i integració del sòl lliure. Reforç dels connectors.
- Creació de dos grans parcs territorials, a Can Oriol i a les Valls de Sant Muç, de 74 ha i 99 ha,
respectivament.
- Activitats extractives: Regular, limitar i controlar.
- Criteris de delimitació de sòl als espais de transició.
- Creació de nous parcs urbans i vies paisatgístiques.
- Establiment d’un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors ecològics.

- Disposició d’activitats il·legals que empobreixen i malmeten
els espais de valor del sòl no urbanitzable: edificacions,
horts...
- Problemàtiques derivades de les activitats extractives
establertes al territori municipal
- Manca de criteris territorials de continuïtat, conservació i de
connectivitat a la normativa actual de sòl no urbanitzable.

- Preservació d'espais d'interès natural amb tres zones:
naturals, seminaturals i agrícoles
- Sistema de parcs i malla tova del territori: Recorreguts
tous, per a vianants i per vehicles al territori
- Parc agrícola lligat al creixement residencial Eixample
verd
- Millora ecològica del connector Riera

- Intensitat de trànsit de vehicles pesats a través del casc urbà
del municipi
- Manca de jerarquia i continuïtat entre els vials de connexió
dels diferents punts del casc i ambdós costats de la riera
- Connectivitat entre les urbanitzacions i el teixit central
limitada.

- Viari interurbà. Prolongació via interpolar concentrant trànsit pesat i eliminant pas per les vies urbanes.
Connexió perimetral dels polígons industrials.
- Separació trànsit intern i trànsit de pas
- Viari municipal. Vies cíviques, nous ponts i passeres sobre la riera i reurbanització i vies internes per a
- Connexió ambdues vores de la riera. Cohesió de la ciutat
vianants.
- Potenciació transport públic
- Més alternatives d'accessibilitat a les urbanitzacions. Noves vies, nous vials d'enllaç entre aquestes i noves
- Anell central d'estacionaments
vies parc.
- Nova estació de rodalies lligada al creixement residencial - Eixos cívics. Canvis de secció de vies, carrers per a vianants del centre i carrils bici.
Eixample verd
- Nous recorreguts a la xarxa de transport públic.
- Carrers per a vianants selectius lligats al programa de
- Aparcament. Increment de les dotacions d'aparcament, al perímetre de les àrees centrals i al subsòl dels
renovació de l’àrea central
nous projectes centrals.
- Nova estació de ferrocarril a la Llana.

Planejament i teixits urbans

- Teixits monofuncionals: residencial o industrial. Manca de
diversificació en els teixits i activitats. Rigidesa de la
normativa vigent
- Envelliment i deteriorament del teixit central.
- Manca d’elements de referència per a la població

- Estructurar el teixit de la ciutat amb elements de cohesió, donar continuïtat al sistema urbà i definir àmbits
d'identitat i de referència.
- Simplificació de zones. Unificació de paràmetres i àmbits de protecció.
Ciutat central
- Rubí centre. Ús prioritari per a vianants.
- Definir una estratègia d'eixos comercials prioritaris.
- Reurbanitzar els eixos cívics urbans de primer ordre: Av. de l'Estatut i front de la Riera.
- Nous espais d'oportunitats, espais de referència sobre emplaçaments singulars: Àmbits de nova centralitat,
grans equipaments i parcs territorials equipats.
- Continuïtat de l'esquema d'espais lliures
- Programa de renovació de l'àrea central de Rubí:
Àrees de baixa densitat
renovació de l'edificació residencial, revalorització
- Reequilibri de les urbanitzacions i creació de portals d'urbanització, espais de referència amb habitatge
patrimoni arquitectònic, impuls comerç local, repensar
col·lectiu, espai lliure, dotacions i equipament
l'espai públic
Polígons
industrials
- Renovació d'àrees industrials: Programa de compatibilitat
d'usos sobre àmbits definits: Can Pi de Vilaroch Can Jardí - Flexibilització de les zones industrials amb la diferenciació de dos zones en funció posició: industria de
transició (substitució no traumàtica per activitats alternatives) i industria de consolidació.
i Cova Solera amb creixement de sòl industrial
- Reubicació de les activitats
- Programa d'imatge urbana: Millora de la imatge de la
riera, accessos, vores urbanes, espais verds…
- Més intensitat i flexibilitat a les zones industrials
- Noves activitats terciàries (oficines i comerç)
Habitatge
- S'augmenten els mínims de m2 per habitatge establerts per la legislació vigent segons la tipologia.
- Proposta de 4.410 habitatges socials, amb un sostre mitjà de 70m2 i un total de 287.343m²st.
- Criteris de localització per assegurar la convivència entre habitatge social i lliure i afavorir la cohesió social.
Catàleg de patrimoni
- Ajust en els àmbits de protecció
- Reconsideració d'alguns elements del Pla Especial de protecció de patrimoni.
- Xarxa de serveis. Ordenació de les infraestructures bàsiques de serveis.

Estructura general. Model

- Model de ciutat. Manca de referències i estructura en la
planificació
- Model de creixement: Esgotament de sòl. Desenvolupament
dels darrers sectors de planejament previstos pel pla i les
modificacions posteriors
- Model econòmic: basat en indústria i residència. Manca
d’altres activitats

- Model de ciutat. Renovació i qualificació
- Model de creixement: Expansió amb creixements
residencials i industrials lligats a espais d’oportunitat
sobre sòl no urbanitzable
- Model econòmic. Diversificació en àmbits concrets

- Model de ciutat: Planificar, qualificar i diversificar
- Model de creixement: Compactació de la trama existent, reconversió dels teixits i augment racional de la
intensitat d’edificació
- Model econòmic: Manteniment de l'herència industrial i diversificació del teixit existent.

- Passeig de l'estació

- Dotar a la ciutat tant en quantitat (estàndards de relació m2 sòl/habitant) com en qualitat, distribució i
accessibilitat (ordenats en el territori segons jerarquia) i atenent al llindar de la nova escala urbana

Territori i aspectes ambientals

Accessibilitat i sistema viari

Equipaments i espais lliures urbans

- Mancança en quantitat i en qualitat d’espais de lleure i
esbarjo per a la població dins el casc urbà
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esbarjo per a la població dins el casc urbà

- Falta de sistematització en el sistema d’espais lliures

Espais d’oportunitat

- Riera, parc lineal i recorreguts urbans
- Parc urbà de Can Fatjó

- La riera com a nou eix urbà: element identitari de Rubí.
Recuperació del paisatge de l'entorn de la riera, Major
activitat a la vora urbana
- Àrea de nova centralitat i Parc urbà de Can Fatjó
- L'Eixample verd: Creixement residencial amb gran
proporció d’habitatge social. Densitat en funció ubicació
- Àmbits definits de renovació industrial

(expectatives de creixement de població=90.000 habitants)
Espais lliures
- Connectors ecològics. Preservació.
- Demanda d’espais lliures pel 2022 (1.250.000m2) coberta amb escreix amb els 1.452.914m2 de parcs
urbans, als quals cal afegir-hi encara 1.691.890m2 dels parcs territorials.
- Jerarquització segons emplaçament, superfície i ús. Estàndard Pla 34,94m²/habitant sense incloure els
espais de transició (21,54m2) de difícil accessibilitat i ús per les condicions de pendent o ubicació.
Equipaments comunitaris
- Proposta i previsió d'equipaments segons màxims de població
- Estàndard del Pla 12,47 m²/habitant (fins a 14,80 m²/habitant amb els espais de reserva)
- Estudi dels emplaçaments com a elements estructuradors del territori i generadors de moviment.

- Nous espais d'oportunitats, espais de referència sobre emplaçaments singulars: Àmbits de nova centralitat,
grans equipaments i parcs territorials equipats.

Alternativa 2
Alternativa 0

Alternativa 1
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5.2. ANÀLISI, PER A CADA ALTERNATIVA CONSIDERADA, DELS EFECTES GLOBALS I DELS DE
LES SEVES DETERMINACIONS ESTRUCTURALS, D’ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS8
L’anàlisi de les alternatives s’ha dut a terme seguint la mateixa estructura utilitzada en l’apartat
descriptiu (5.1. Descripció de les alternatives d’ordenació considerades), de manera que per a cada
àmbits de proposta preestablerts, (territori i aspectes ambientals, accessibilitat i sistema viari,
planejament i teixits urbans, estructura general - model, equipaments i espais lliures i espais
d’oportunitat), s’ha analitzat i comparat el que planteja cada alternativa.
-Territori i aspectes ambientals: L’ordenació del sòl no urbanitzable s’estableix sota criteris
diferenciats, amb una preocupació per a la continuïtat territorial, on la connectivitat territorial i la
conservació dels valors naturals s’estableixen com a prioritaris. L’A2 preveu dissenyar un sistema
d’espais lliures i oberts amb protecció específica segons les seves característiques i la reserva de
dos grans parcs per al municipi: el Parc de les Valls de Sant Muç i el Parc de Ca n’Oriol assegurant la
titularitat i gestió municipal d’aquests sòls.
L’A1, per contra, classifica el sòl no urbanitzable sense tenir en compte criteris ecològics i de
continuïtat territorial, mentre que l’A0 parteix d’un model de ciutat obsolet, on destaca com a punt
feble la manca de referències per a l’ordenació conjunta del territori.
-Accessibilitat i sistema viari: Estructura i separa el trànsit municipal i interurbà que travessa el
municipi amb la continuació de la via interpolar. Contempla, també, la millora de la comunicació
entre els dos costats de la riera, el casc antic i les urbanitzacions, així com una nova estació de
ferrocarril.
L’A1 té en compte les mateixes determinacions en quan a mobilitat, exceptuant el fet que la nova
estació de ferrocarril està lligada a un sector residencial de nova creació, mentre que en A2 està
lligada a la reconversió dels teixits industrials existents.
En l’A0 existeixen limitacions en la connectivitat entre els teixits residencials de les urbanitzacions i
el casc urbà i condicionen el viari municipal amb la presència de trànsit pesat al casc urbà.
-Planejament i teixits urbans. Estructura general: La proposta de l’alternativa 2 està encarada a la
compactació de la trama existent, la reconversió dels teixits i l’augment racional de la intensitat
d’edificació, plantejant una contenció del creixement urbanístic al voltant del nucli urbà, la
reconversió dels teixits industrials existents a l’àmbit central en teixit residencial, i la previsió de
nous equipaments i activitats terciàries. L’A2 també proposa la dotació d’espais de referència i la
possibilitant la densificació de les àrees d’urbanitzacions del municipi.
En comparació, l’alternativa 1 proposava un model de creixement basat en l’expansió amb
creixements residencials i industrials lligats a espais d’oportunitat sobre sòl no urbanitzable, amb
una estructura tipològica relativament dispersa en un entorn amb un rellevant valor ecològic. En
relació al teixit industrial, aquesta alternativa optava per aplicar una expansió urbanística al seu
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voltant, connectant amb el nucli urbà i integrant una diversitat d’usos i d’altres tipologies
d’activitats econòmiques a més a més de les industrials.
En l’A0 es planteja un mode bifuncional rígid de residència - industria condicionant les
transformacions a modificacions parcials del planejament vigent i limitant la renovació dels teixits
envellits del casc.
-Equipaments i espais lliures: Respecte els equipaments i espais lliures, l’A2 fa referència a la
distribució i accessibilitat a aquests sistemes per a un llindar màxim de població establert pel pla.
Les propostes de parcs urbans a A2 parteixen de la sistematització i jerarquització dels verds
existents al casc i es completen amb la creació de dos parcs territorials de titularitat municipal que
compensen les mancances heretades del planejament anterior. A diferència de l’alternativa 1,
aquests no estan vinculats a creixement residencial sobre sòl no urbanitzable sinó a la
transformació de teixits existents i a la presència de nous equipaments dins els parcs.
A l’A0 existeix una manca de serveis i espais lliures associats en relació a la població actual, que
reclama elements de referència i serveis diversificats.
-Espais d’oportunitat: La Riera s’estableix com element comú d’oportunitat per al municipi tant en
l‘alternativa 1 com en la 2, ja que ambdós propostes proposen la remodelació d’aquest espai amb
intervencions de referència sobre emplaçaments singulars: àmbits de nova centralitat, grans
equipaments i parcs, etc. Tot i així, cal destacar que l’A2 contempla una major diversificació de
propostes sobre altres àmbits que l’A1.
En resum, l’A2 no potencia una estructura tipològica d’urbanització de caire relativament dispers en
un entorn amb un rellevant valor ecològic i que suposa un major consum de sòl, sinó que planteja
una contenció del creixement urbanístic al voltant del nucli urbà amb un augment de la intensitat de
l’edificació, la reconversió dels teixits industrials existents a l’àmbit central en teixit residencial, i la
previsió de nous equipaments i activitats terciàries.
Alhora, dissenya un sistema d’espais lliures i oberts amb protecció específica segons les seves
característiques i funcions ecològiques, on es preserven els principals grans parcs del municipi (el
Parc de les Valls de Sant Muç i el Parc de Ca n’Oriol), fruit de la necessitat d’una correcta gestió
d’aquests espais per tal d’afavorir la permeabilitat i la connectivitat ecològica, però també per la
seva funció com a separadors urbans i espais verds dins del municipi.
Un cop analitzades cadascuna de les alternatives per a cada àmbit de proposta establert, s’han
confrontat les principals consideracions de cadascuna d’elles amb els objectius i criteris ambientals
adoptats per a la revisió del pla, presents a l’apartat 4.3 del present document. Les principals
consideracions de cada alternativa que s’han tingut en compte per analitzar en funció dels objectius
i criteris ambientals, són les següents:
Alternativa 0
- Manca de criteris territorials de continuïtat, conservació i connectivitat a la normativa de sòl no
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urbanitzable.
- Trànsit de vehicles pesats a l’interior del nucli urbà, no jerarquització de vies i mala connexió entre
el nucli i les urbanitzacions
- Envelliment i deteriorament del centre urbà i monofuncionalitat de les zones industrials
- Sòl urbanitzable esgotat
- Mancança en quantitat i qualitat d’espais lliures i equipaments en casc urbà
Alternativa 1
- Classificació dels espais d'interès natural en tres zones: naturals, seminaturals i agrícoles
- Separació trànsit intern i trànsit de pas, consideració per a vianants d’alguns carrers de l’àrea
central, connexió d’ambdues vores de la riera
- Renovació de l’àrea central de Rubí i compatibilitat d’usos en sòl industrial
- Creixement residencial i industrial lligat a l’expansió sobre sòl no urbanitzable
- Equipaments i espais lliures urbans: Passeig de l'estació, Riera (parc lineal i recorreguts urbans), i
Parc urbà de Can Fatjó
Alternativa 2
- Classificació els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques i sistema
de continuïtat entre els parcs territorials i els connectors ecològics
- Eliminació del trànsit pesat de les vies urbanes, alternatives d’accessibilitat a les urbanitzacions i
diversificació de vies urbanes del nucli
- Definir àmbits de nova centralitat i fomentar la transició d’algunes zones industrials cap a altres
activitats
- Compactació de la trama urbana existent i diversificació del teixit industrial
- Crear un sistema de parcs i connectar-los a través d’una xarxa de vies verdes i preveure
equipaments comunitaris en funció dels màxims de població
Per a cadascuna d’aquestes consideracions s’ha avaluat el seu grau d’adequació als diferents
objectius ambientals utilitzant una metodologia semi quantitativa mitjançant l’escala de colors
següent:
Escala de colors. Grau d’adequació a l’objectiu
Molt

Poc
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Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.
TOTAL ALTERNATIVES

GESTIÓ DE MATERIALS I RESIDUS
Promoure en els edificis, establiments i vialitat pública la previsió d’espais i instal·lacions, així com la implantació de l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients, que
facilitin la reutilització i la recollida selectiva dels residus i en general les operacions de gestió.
Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.
PAISATGE

Garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de contaminació atmosfèrica i acústica

AMBIENT ATMOSFÈRIC

Tractament perimetral de les urbanitzacions en zona forestal.

Definició dels espais a protegir del municipi ja sigui pel seu valor natural, paisatgístic, històric o social (d’interès local).

Permeabilització ecològica de la zona de contacte del connector ecològic occidental i el Parc de Collserola.

A0 A1 A2
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Consideració dels espais d’interès per a la connectivitat ecològica en relació al connector ecològic occidental definit entre “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.

BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL GENERAL

Fomentar l’estalvi i la reutilització del recurs aigua

Recuperació ecològica i ambiental dels espais fluvials del municipi, en especial, la riera de Rubí

CICLE DE L’AIGUA

Erradicació usos impropis en horts marginals (residència precària, etc.).

Tenir en compte criteris de mobilitat sostenible i preservació de l’entorn en les noves infraestructures viàries.

Millorar la mobilitat i accessibilitat als polígons industrials.

Salvaguardar l’estructura del relleu dels torrents

Definir i tractar l’espai perimetral dels espais urbans.

Definir i disposar les zones industrials

Regular les activitats extractives

Afavorir la compacitat dels espais urbans.

MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL

Objectius

Taula 20. Grau d’adequació de les alternatives als diferents objectius ambientals
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5.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
Un cop analitzades les determinacions de cadascuna de les alternatives d’acord amb els objectius i
criteris ambientals, l’alternativa escollida és l’alternativa 2 per ser la que més s’hi adequa i millor
acompleix el criteri general del desenvolupament urbanístic sostenible.
A continuació es justifica des del punt de vista ambiental la conveniència i adequació de
l’alternativa escollida als requeriments ambientals més rellevants, així com es destaca allò que s’ha
considerat més rellevant que incorpora el Pla des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental.
MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL
El nou Pla està aposta per la compactació de la trama existent, la reconversió dels teixits i l’augment
racional de la intensitat d’edificació, plantejant una contenció del creixement urbanístic al voltant
del nucli urbà, la reconversió dels teixits industrials existents a l’àmbit central en teixit residencial, i
la previsió de nous equipaments i activitats terciàries, pel que representa la millor opció des del
punt de vista de la sostenibilitat del model territorial i ocupació del sòl.
A més, el nou Pla elimina els horts marginals en situació irregular que allotgen residència en
condicions precàries, que passen tots a zona d’equipaments públics. A la vegada evitarà l’aparició
de noves activitats extractives de conformitat amb la norma general establerta per l’article 10 del
Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. En concret, la
implantació de noves activitats extractives al municipi queda prohibida segons el que disposa
l’article 182, Títol VI. Regulació sòl no urbanitzable. Alhora, a la normativa s’estableix una zonificació
específica per als sòls que actualment tenen aquest ús, Zona d’activitat temporal extractiva (art. 225
, clau 66) que preveu la restauració de les activitats i es vincula la continuïtat de les activitats
existents o l’admissió de rebliments a la redacció d’un PE específic en sòl no urbanitzable, que té
per objectiu la regulació i restauració d’aquestes activitats.
CICLE DE L’AIGUA
Pel que fa a les previsions d’abastament d’aigua, el nou Pla assegura la suficiència del
subministrament d’aigua, per unes previsions de creixement d’un màxim de 90.000 persones amb
l’horitzó 2019. Tenint en compte aquesta previsió i que Rubí consumeix la meitat del cabal
d’abastament possible, es considera que el subministrament d’aigua està assegurat per la vigència
del Pla. A més, actualment s’han iniciat les obres de dos nous dipòsits de 5.000 i 15.000 m3 que
complementaran els ja existents, que totalitzen 16.400 m3 de capacitat. Amb aquest dos nous
dipòsits queda assegurat el subministrament temporal en cas d’avaria.
Pel que fa al sanejament, el clavegueram està cedit a la companyia SOREA que ha redactat el Pla
director de clavegueram dels eixos principals i de Ca n’Oriol (juny 2006), finalitzat recentment.
Aquest Pla director s’ha elaborat tenint en compte les dades previstes pel nou planejament de
90.000 habitants com a població màxima per a l’horitzó 2019, de manera que s’assegura el grau de
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suficiència de la xarxa de sanejament per al creixement planificat.
Segons estimacions prèvies cal una inversió d’uns 24 M€ per desenvolupar els aspectes bàsics del
Pla de clavegueram. Aquesta quantitat ha estat inclosa a la Agenda del POUM com a previsió de
despesa.
El nou Pla compatibilitza el creixement urbanístic planificat amb la preservació de les zones
potencialment inundables, ja que l’ACA disposa d’un estudi d’inundabilitat, emmarcat dins els
treballs de Planificació de l’espai fluvial de les conques del Baix Llobregat i Anoia. Zonificació de
l’espai fluvial. Tot i així, el POUM va encarregar el març de 2007 l’estudi extern Estudi d’inundabilitat
de la Riera de Rubí al seu pas per la zona urbana de Rubí (Vallès Occidental), elaborat per CEDIPSA
(Centro de estudios de infraestructuras y planeamiento S.A.) per precisar i constatar la informació
disponible de l’ACA.
Per altra banda, el nou POUM estableix determinacions relatives a la separació d’aigües i a la
recirculació d’aigües grises, així com mesures d’estalvi d’aigua derivades de la densificació dels
habitatges unifamiliars a bifamiliars, la no admissió de noves promocions unifamiliars al municipi, i
recomanacions respecte els regs públics. Aquestes determinacions es troben a les normes
urbanístiques, Annex 4 Normes generals d’edificació i habitabilitat dels habitatges i a l’Annex 10
Criteris urbanització.
BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL GENERAL
En quant a la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural general, el nou
Pla incorpora aquests criteris en la qualificació del sòl no urbanitzable, de manera que dóna un valor
afegit a aquells espais més interessants des del punt de vista ambiental, alhora que inclou en la
qualificació del sòl criteris de funcionalitat ecològica. Aquest és el cas de l’espai entre Sant Muç i
Can Solà, i de la plana de Can Xercavins i dels Camps de Sant Muç, que tenen la qualificació, dins
del sòl no urbanitzable, de Zona d’interès ecològic i paisatgístic (clau63). Aquesta última, a més,
tindrà la qualificació de Parc Territorial, el Parc de les Valls de Sant Muç, que haurà de desenvoluparse a través d’un Pla especial. Aquesta figura garantirà el manteniment de la permeabilitat ecològica
que permetrà la connectivitat ecològica entre els àmbits d’interès ecològic situats a l’oest i al nordoest.
Per altra banda, la categoria de Zona Rústica inclosa també dins del sòl no urbanitzable inclou
aquells sòls la voluntat dels quals és prevenir-ne la urbanització però que no tenen uns valors
rellevants des del punt de vista ecològic, de manera que fan la funció de separadors urbans i
d’espais d’esponjament per apaivagar els efectes de possibles pertorbacions cap a espais més
valuosos.
Pel que fa a la zona de contacte entre Collserola i el connector occidental entre Collserola i Sant
Llorenç del Munt (zona del Turó de Can Calopa i Torrent de Can Balasc), s’ha mantingut tot el sòl que
tenia la qualificació de no urbanitzable en l’antic planejament, alhora que tant la pròpia zona del
Turó de Can Calopa com l’associada al Torrent de Can Balasc s’han qualificat de Parc urbà dins el
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sistema d’espais lliures per tal de mantenir la zona el més permeable ecològicament possible.
En relació a biodiversitat, s’incorpora a la normativa de sòl no urbanitzable un articulat específic,
l’article 214 Normes relatives a la protecció de la biodiversitat.
AMBIENT ATMOSFÈRIC
El nou Pla incorpora determinacions respecte a l’ecoeficiència en els edificis i en la urbanització, la
contaminació lluminosa i acústica. A les normes urbanístiques s’estableixen determinacions
relatives a l’ecoeficiència en els edificis en els Capítols 1er Incorporació de Sistemes de Captació
d’Energia Solar Tèrmica als Edificis, 2on Aprofitament de recursos i 3er Protecció solar i inèrcia
tèrmica de l’Annex 4 Normes generals d’edificació i habitabilitat dels habitatges, així com a l’Annex
10 Criteris d’urbanització, on també es fan recomanacions que fan referència a l’ecoeficiència en
l’enllumenat exterior. En relació a l’enllumenat públic, en aquest Annex 10 també es parla
d’enllumenat tot i que no es parla directament de contaminació lumínica.
Pel que fa a la contaminació acústica, actualment l’Ajuntament de Rubí disposa dels mapes de
sensibilitat acústica, però no d’ordenança municipal sobre soroll, tot i que la normativa del Pla en el
seu article 388 especifica que s’haurà de redactar d’acord amb les especificacions de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
GESTIÓ DE MATERIALS I RESIDUS
El Pla té en compte la correcta gestió dels residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es
generin en el desenvolupament del d’aquest, que queden plasmades en l’Annex 7 Normes de gestió
de residus de la construcció, així com la previsió d’espai suficient en la xarxa viària per a la
col·locació de contenidors i altres equipaments necessaris per a la recollida selectiva de residus
sòlid urbans, que s’haurà de regular per part del planejament derivat.
PAISATGE
Les consideracions paisatgístiques estan presents al llarg de tot el document normatiu del Pla, tot i
que hi ha dos articles específics referits al paisatge: Art. 215. Normes relatives a la protecció dels
paisatge dins Sòl no urbanitzable i Art. 52. Protecció del paisatge urbà i medi ambient. Els altres
articles amb determinacions relatives al paisatge són els articles 180 i 200.
A més, dins la zonificació del sòl no urbanitzable, tant la clau 62 Especial interès ecològic i
paisatgístic com la 63 Interès ecològic i paisatgístic tenen per objecte, també, la preservació dels
separadors i els recursos paisatgístics tradicionalment associats al territori.
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6. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA ADOPTADA
En aquest apartat es considerarà el contingut més rellevant del pla, determinant quines de les
consideracions previstes tenen efectes significatius probables sobre el medi ambient. En concret,
sobre quins factors ambientals cadascuna d’elles té una incidència més significativa. Aquests
factors ambientals s’han definit tenint en compte el que s’especifica a l’annex I de la Directiva
42/2001/CE i els elements definidors del perfil ambiental del municipi en relació al planejament
tinguts en compte en l’apartat descriptiu.
Aquesta avaluació ha de servir bàsicament per permetre la verificació del compliment dels objectius
ambientals adoptats i la seva avaluació global.

6.1. SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL CONTINGUT DEL PLA AMB EFECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT
Una manera de fer la descripció del pla, amb expressió dels aspectes del pla que poden repercutir
sobre el medi ambient, és mitjançant una expressió gràfica que permeti identificar els probables
efectes significatius sobre el medi ambient ocasionats pel pla. A la taula 21 es mostren les
determinacions considerades en la revisió del POUM de Rubí, que agrupen temàticament els criteris
i objectius del Pla. Aquesta taula explicita els criteris i objectius del Pla que en les taules següents
han estat simplificats i és, per tant, una referència pel lector. Aquests criteris i objectius són valorats
des de la perspectiva ambiental.
Per definir els factors ambientals a tenir en compte, s’han considerat aquells aspectes definidors del
perfil ambiental del municipi que són rellevants des del punt de vista del planejament, bé perquè hi
interaccionen, bé perquè aquest hi pot incidir. També s’han considerat els aspectes que demana
l’annex I de la Directiva 42/2001/CE que no es veien reflectits en cap dels aspectes anteriors.
Finalment, doncs, han resultat 10 factors ambientals que són els següents: Sòl; Biodiversitat,
permeabilitat ecològica i patrimoni natural general; Cicle de l’aigua; Aire i factors climàtics; Energia;
Gestió dels materials i dels residus; Paisatge; Població i salut humana; Patrimoni arquitectònic,
històric i cultural; i, Riscos Ambientals.
Un cop definits els factors ambientals i detectades aquelles determinacions del pla susceptibles
d’originar efectes més significatius, uns i altres es relacionen en una taula que permet identificar,
mitjançant un joc de colors que facilita la identificació de cada factor, en quins d’aquests tenen
incidència cadascuna de les determinacions (vegeu taula 22 o Taula base d’efectes significatius).
Cal tenir en compte que aquesta taula és purament descriptiva respecte les consideracions que fa el
nou pla i les seves repercussions significatives sobre el medi ambient. Per tant, només indica quines
de les consideracions són susceptibles de causar efectes significatius i sobre quins factors, però no
quina és la magnitud de l’efecte, ni si aquest és positiu o negatiu, ni s’ocupa de caracteritzar-lo. La
caracterització es realitza en apartats posteriors.
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Taula 21. Determinacions de la revisió del POUM de Rubí adaptades a partir dels criteris del Pla
DETERMINACIONS GENERALS
1
Posicionar la ciutat dins del sistema metropolità amb noves dotacions d'infraestructures, equipament i lleure
2
Incorporar la previsió d'habitatge social amb algun tipus de protecció
DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
3
Crear noves infraestructures pel transport col·lectiu
4
Millorar la interconnexió pels vianants entre l'estació de Renfe i la de l'Hospital General
5
Establir un model lligat al transport públic dins el casc urbà i els polígons industrials
6
Definir un pla d'aparcament adequat a les necessitats de cada zona del municipi
7
Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures
SISTEMES GENERALS
ESPAIS LLIURES FLUVIALS
8
Protegir tot el sistema hídric del municipi i el seu entorn, amb especial atenció al riu d'interès connector ecològic
9
Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure
10 Definir estratègies d'ús i gestió de les àrees inundables pels diversos períodes de retorn
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials perimetrals per desviar el trànsit de vehicles pesats fora del nucli
12 Reurbanitzar els eixos principals d'accés al casc central per desdensificar el trànsit intern
13 Reforçar la connectivitat del sistema viari entre vies arterials i locals
14 Crear vies verdes i paisatgístiques d’accés als nous equipaments situats als espais oberts
15 Afavorir un funcionament articulat viari intern i entre les urbanitzacions
EQUIPAMENTS COMUNITARIS
16 Cobrir les futures necessitats d'equipaments educatius, sanitari-assistencials, i culturals i socials
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
18 Definir nous eixos comercials dins del nucli urbà
19 Delimitació d'un àmbit bàsic en el nucli central per a ús prioritari dels vianants
20 Promoure la densificació residencial i la diversitat d'usos en el nucli urbà
21 Intensificar la barreja d'usos i serveis per la població en els sectors d'ús principal d'habitatge
22 Potenciar usos terciaris compatibles amb activitats industrials en àmbits singulars dels polígons industrials
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí
SÒL URBANITZABLE
25 Requalificació de terrenys industrials a usos terciaris
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
Crear "portals" d'urbanitzacions com a punts de cohesió del teixit social amb dotacions d'equipaments, serveis i
27
habitatge plurifamiliar
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació
29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial
SÒL NO URBANITZABLE
30 Classificar els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques
31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts classificats com indrets de valor excepcional
Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer, assegurant-ne la preservació
32
i correcta gestió
33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera, assegurant-ne la preservació i correcta gestió
34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques
35 Donar connexió al sistema de parcs i espais oberts a través d'una xarxa de vies verdes
Prendre les mesures més adients per a la gestió, manteniment i control de les Valls de Sant Muç i Can Oriol. En
36
particular, l'adquisició sota titularitat pública
37 Establir un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors ecològics
38 Evitar la degradació dels espais agrícoles en els principals connectors ecològics
39 Definir i ordenar específicament els espais de transició entre el sòl urbà i urbanitzable
40 Reconeixement dels camins rurals
41 Mantenir o reconvertir els masos actuals i altres elements patrimonials de valor cultural
42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives
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42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives

41 Mantenir o reconvertir els masos actuals i altres elements patrimonials de valor cultural

40 Reconeixement dels camins rurals

39 Definir i ordenar específicament els espais de transició entre el sòl urbà i urbanitzable

38 Evitar la degradació dels espais agrícoles en els principals connectors ecològics

37 Establir un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors ecològics

36 Prendre les mesures adients per a la gestió de les Valls de Sant Muç i Can Oriol

35 Donar connexió al sistema de parcs i espais oberts a través d'una xarxa de vies verdes

34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques

33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera

32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer

31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional

30 Classificar els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques

SÒL NO URBANITZABLE

29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial

28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació

27 Crear "portals" d'urbanitzacions

26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial

25 Requalificar terrenys industrials a usos terciaris

SÒL URBANITZABLE

24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí

23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents

22 Potenciar usos terciaris compatibles amb activitats industrials

21 Intensificar la barreja d'usos i serveis per la població en els sectors d'ús principal d'habitatge

20 Promoure la densificació residencial i la diversitat d'usos en el nucli urbà

19 Delimitació d'un àmbit bàsic en el nucli central per a ús prioritari dels vianants

18 Definir nous eixos comercials dins del nucli urbà

17 Contenció del creixement urbanístic

SÒL URBÀ

16 Cobrir les futures necessitats d'equipaments educatius, sanitari-assistencials, i culturals i socials

EQUIPAMENTS COMUNITARIS

15 Afavorir un funcionament articulat viari intern i entre les urbanitzacions

14 Crear vies verdes i paisatgístiques d'accés als nous equipaments situats als espais oberts

13 Reforçar la connectivitat del sistema viari entre vies arterials i locals

12 Reurbanitzar els eixos principals d'accés al casc central per desdensificar el trànsit intern

11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats

COMUNICACIONS

10 Definir estratègies d'ús i gestió de les àrees inundables pels diversos períodes de retorn

9 Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure

8 Protegir tot el sistema hídric del municipi i el seu entorn

ESPAIS LLIURES FLUVIALS

SISTEMES GENERALS

7 Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures

6 Definir un pla d'aparcament adequat a les necessitats de cada zona del municipi

5 Establir un model lligat al transport públic dins el casc urbà i els polígons industrials

4 Millorar la interconnexió pels vianants entre l'estació de Renfe i la de l'Hospital General

3 Crear noves infraestructures pel transport col·lectiu

DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE

2 Incorporar la previsió d'habitatge social amb algun tipus de protecció

1 Posicionar la ciutat dins del sistema metropolità

DETERMINACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Model territorial i ocupació del sòl

Patrimoni històric i cultural
Població i Salut humana
Paisatge

Gestió de materials i residus
Energia

Ambient atmosfèric
Cicle de l'aigua

Biodiversitat, permeabilitat ecològica i
patrimoni natural

ELEMENTS DEL MEDI SUSCEPTIBLES D'AFECCIÓ

Taula 22. Taula base dels efectes significatius sobre el medi ambient generats per les determinacions de la revisió del POUM de Rubí.

Riscos ambientals
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6.2. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I DE LES
DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS
A continuació s’identificaran i quantificaran els sòls objecte de transformació i les demandes
addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de sanejament, de gestió de residus i similars
derivades de l’ordenació proposada pel nou Pla.
Taula 23. Comparació del consum de sòl i recursos actual i el previst per l’horitzó del Pla
CONSUM/GENERACIÓ
Aigua domèstica
Total
Energia domèstica

Situació actual
per habitant
anual total
2006

Previsió amb el nou pla
anual total1

2006
3.091.303,95 m3

120,98 l/dia
2004

Horitzó 2022
3.974.193,2 m3

2004

Horitzó 2022

Elèctrica

2.032,37 kWh/any

135.000.000 kWh

182.913.300 kWh

Gas

1,66 kWh/any

110.000 kWh

149.400 kWh

Total

2.034,03 kWh/any

135.110.000 kWh

183.062.700 kWh

Residus municipals

2005

2005

Horitzó 2022

Recollida selectiva

0,43 kg/dia

10.724,12 t

14.125,5 t

Rebuig

0,88 kg/dia

21.733,88 t

28.908 t

Total

1,31 kg/dia

32.458 t

43.033,5 t

RÈGIM DEL SÒL
Urbà consolidat

Proposta de Pla

Increment respecte Pla anterior

1.545,85 ha

47,9%

Urbà no consolidat

116,49 ha

3,6%

Urbanitzable delimitat

76,41 ha

2,4%

Urbanitzable no delimitat

28,6 ha

0,9%

No urbanitzable

1.461,31 ha

45,2%

Total terme municipal

3.228,66 ha

100%

80,24 ha

1,11 ha

HABITATGES PREVISTOS

Habitatges

Sectors
Inclou plans en sòl urbà, transformació de plans
industrials, plans parcials en curs i plans parcials nous
Dotacionals
Casc urbà
Consolidació del 16% de la trama urbana per augment
en alçada i vivendes procedents de sectors amb
reparcel·lació aprovada abans de l’aprovació del
POUM
Urbanitzacions
Consolidació del 53% de les urbanitzacions per
ocupació de parcel·les buides
Total
1

Població prevista (2,75
persones/hab.)

8.511

23.405

226

621

1.970

5.417

610

1.677

11.317

24.9871

Tenint en compte que es preveu un rendiment del parc d’habitatges del 80%.
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6.3. MESURES PREVISTES PEL FOMENT DE LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
La revisió del POUM de Rubí inclou tota un conjunt de mesures previstes de caràcter estratègic pel
que fa als diferents factors ambientals identificats prèviament (Sòl; Biodiversitat, permeabilitat
ecològica i patrimoni natural; Cicle de l’aigua; Aire i factors climàtics; Energia; Gestió de materials i
residus; Paisatge; Població i salut humana; i, Riscos ambientals), per tal que els efectes que
l’actuació pugui generar en relació a tots ells d’una manera més o menys significativa, estigui
encarada a la millora i foment del medi ambient, en la mesura del possible. A continuació, s’exposen
aquestes mesures de la revisió del POUM més rellevants a nivell de millora ambiental:
-

Assegura la preservació, manteniment i millora dels espais vinculats al connector ecològic
occidental i als de la “Serra de Collserola- Sant Llorenç del Munt i l’Obac”.

-

Determina el tractament dels espais lliures de nova formació com a millor encaix en el paisatge i
com a mesura per minimitzar els efectes de pertorbació perimetral dels nuclis urbans.

-

Contempla una clara i convenient delimitació entre el sòl urbà i urbanitzable mitjançant el
tractament específic dels espais de transició.

-

Opta per establir un sistema de connexió ecològica entre els parcs urbans i els connectors
ecològics.

-

Fomenta la diversitat d’usos en els diferents sectors del municipi: nucli urbà, urbanitzacions i
polígons industrials.

-

Opta per un consum mínim de sòl prioritzant un augment racional de l’edificació d’habitatges i
d’ocupació en les parcel·les d’ús industrial.

-

Promou la recuperació ecològica dels espais fluvials del municipi, en especial, de la Riera de
Rubí.

-

Pren mesures per reduir el risc d’inundacions associat a les activitats que es duen a terme a la
llera de la Riera i d’altres cursos fluvials del municipi.

-

Impulsa la desdensificació del trànsit intern i de la circulació de vehicles pesats per fora del nucli
urbà.

-

Potencia l’ús del transport públic mitjançant la creació de noves infraestructures ferroviàries,
nous vials que comuniquin les urbanitzacions i el nucli urbà, carrils bici i noves vies d’ús
prioritari per a vianants.

-

Determina la recuperació de camins rurals i el manteniment dels masos actuals i altres elements
patrimonials de valor cultural.
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Determina la necessitat de regular, limitar i controlar les activitats extractives, així com
qualssevol altres que deteriorin el medi ambient mitjançant programes de restauració o plans
especials de regulació.
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7. DETERMINACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS AMBIENTALS
7.1. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS EFECTES SOBRE ELS DIFERENTS FACTORS AMBIENTALS
A partir de la identificació prèvia de quines de les determinacions contemplades en la nova proposta
de pla tenen efectes significatius probables sobre el medi ambient (veure apartat 6.1 Síntesi
descriptiva del contingut del pla amb efectes sobre el medi ambient), és necessari caracteritzar
aquests efectes significatius segons demana l’annex I de la Directiva 42/2001/CE: positius i
negatius, simples, acumulatius i sinèrgics, a curt, mitjà o llarg termini, permanents i temporals, i
secundaris.
Per caracteritzar i posteriorment poder avaluar aquests efectes, s’han dissenyat 10 taules, una per
cada factor ambiental, on s’han relacionat les determinacions susceptibles d’afectar aquell factor
amb les característiques de l’efecte esmentades en el paràgraf anterior. D’aquesta manera, el
resultat és la caracterització de l’efecte que té cada determinació sobre el factor corresponent (veure
taules de la 24 a la 33). Per a facilitar la identificació visual, s’ha utilitzat a cada taula el color
assignat a cada factor en la taula base d’efectes significatius (taula 22).
Per a cada factor valorat, i considerant aquells aspectes ambientals que s’han estimat més
rellevants, tot seguit, es fan comentaris sobre el sentit que té la valoració.
MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL
La majoria dels efectes ambientals sobre el sòl generats per les determinacions de la revisió del
POUM de Rubí són positius i permanents. En aquest sentit, es considera que tots els aspectes que
tenen una implicació significativa sobre el sòl urbà, no urbanitzable i la majoria dels relacionats amb
el sòl urbanitzable, són positius en tant que es promou la intensificació de l’edificació i la
minimització del consum de sòl (és el cas, per exemple, de la definició d’un pla d’aparcament
majoritàriament situat en el subsòl). Tot això juntament amb el fet de donar prioritat a la diversitat
d’usos en els diferents sectors del municipi (urbanitzacions, centre urbà i polígons industrials),
s’espera que esdevingui una sinèrgia positiva sobre el sòl, principalment a mig termini (entre 1 i 5
anys). Cal fer esment també, que la requalificació de les peces industrials del casc urbà a peces per
a ús residencial redueix potencialment el risc que una activitat industrial té en relació a la
contaminació del sòl, generant un efecte positiu i simple.
El reforç i preservació dels connectors ecològics, així com la creació de nous parcs i d’altres
categories d’espais lliures segons la seva situació i característiques ecològiques, signifiquen exercir
uns efectes positius més aviat acumulatius i a mig termini. Això es considera així ja que la millora
promoguda per les condicions d’ús i gestió d’aquests espais es percebrà amb el temps, a mesura
que es vagin acumulant els resultats de les mesures previstes per acomplir aquestes
determinacions.
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A tot això, cal fer palès que qualsevol ocupació urbanística implica repercussions negatives sobre el
sòl ja que afecta a la seva estructura i propietats, provocant una pèrdua de nutrients i una
compactació del sòl, entre d’altres. Així doncs, hi ha aspectes, sobretot relacionats amb la mobilitat,
la creació de noves infraestructures i la recuperació de camins, que esdevenen efectes negatius,
simples i a curt termini (menys d’un any) ja que representen una ocupació significativa del sòl del
municipi. Així mateix, també cal esmentar que la creació de nous equipaments, com els previstos a
les Valls de Sant Muç, és una determinació que si bé implica la disminució de sòl lliure i que és, per
tant, negativa respecte l’estructura i propietats del sòl, té efectes per contra positius en relació a
l’opció de deixar el sostre d’equipaments associat a la zona verda i amb la possibilitat d’esquitxar
de forma molt més dispersa el conjunt del territori, atès que al segregar-se en un àmbit de sòl
urbanitzable no delimitat té l’avantatge d’alliberar l’espai del Parc (tota la resta, que queda
protegida); a més, cas que no s’acabés efectuant l’operació d’equipament prevista, sempre es
mantindria l’ús actual de l’espai lliure. (vegeu taula 24).
CICLE DE L’AIGUA
Les proteccions i regulacions del sistema hídric del municipi, sobretot pel que fa a la Riera de Rubí,
així com les determinacions associades a una millora de la qualitat ecològica dels parcs urbans i
dels espais vinculats a connectors ecològics, generen efectes positius i permanents de cara al cicle
de l’aigua. Això és així ja que s’assegura una superfície de recàrrega i percolació cap al subsòl, i una
millora potencial de la qualitat ecològica de l’aigua. La majoria d’aquests impactes es consideren
acumulatius perquè el resultat anirà en augment a mesura que avanci el temps, que es considera
que es donarà en un termini entre curt i mig (anual o entre un i cinc anys), segons la velocitat dels
resultats de millora ambiental de cadascuna de les determinacions relacionades. A més, també cal
dir que són positives i amb un efecte sinèrgic, les determinacions associades al model de
creixement urbanístic optat en la revisió del POUM, ja que afecten a una menor superfície de
percolació. En aquest sentit, també cal valorar positivament la determinació de realitzar un pla
d’aparcament que es basa principalment en situar-lo en el subsòl, tot i que pot tenir aspectes
negatius que poden afectar a la hidrogeologia del terreny.
Respecte als efectes negatius sobre el cicle de l’aigua, també en trobem a d’altres aspectes
associats a l’ocupació del sòl, tant per a nous habitatges, equipaments i indústries, com per la
creació de noves infraestructures. Concretament, ens referim a l’impacte de l’augment del consum
d’aigua, impacte negatiu simple, permanent i que esdevindrà a curt termini un cop s’apliquin les
determinacions relacionades (vegeu taula 25).
BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL GENERAL
Els efectes que les determinacions de la revisió del POUM de Rubí puguin generar sobre la
biodiversitat, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural general del municipi es consideren
bàsicament positius i permanents.
El fet de millorar la qualitat ecològica de tot el sistema hídric, en especial de la Riera de Rubí, i les
determinacions relacionades en potenciar, millorar i gestionar correctament els espais lliures i
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oberts (espais de valor excepcional, parcs urbans, territorials i connectors ecològics, establiment de
vies verdes...) implica, en tots els sentits, un impacte positiu sobre la biodiversitat associada a
aquests espais. La majoria d’aquests impactes es consideren acumulatius ja que s’espera que les
millores vagin en augment de manera gradual en el temps (per exemple, la restauració d’un espai
ocupat per una activitat extractiva) i que es facin paleses en un període d’entre un i cinc anys, o més
de cinc anys. Hi ha també certes determinacions, relacionades amb el reforç de connectors ecològics
i l’establiment d’un sistema de continuïtat ecològica que considerem que causaran efectes positius
sinèrgics sobre la biodiversitat ja que la suma de diferents impactes generats pel tipus de gestió i ús
portaran a un resultat positiu i de millora. Tanmateix, també cal tenir present que certes actuacions,
com per exemple, la reordenació de les vores de la Riera, poden ser causa d’impactes negatius
secundaris sobre la biodiversitat a causa de les obres, però que els considerem temporals a fi i
efecte d’assolir un estat ecològic substancialment millor que l’actual.
La contenció del creixement urbanístic i l’augment de la intensitat de l’edificació, tant pel que fa a
habitatge com a indústria, són també determinacions amb efectes positius i simples sobre la
biodiversitat, ja que se’n redueix la pèrdua per una menor ocupació del sòl. Es considera que són
determinacions que s’aniran aplicant en un període de temps entre mig i llarg termini (entre un i cinc
anys, i més de cinc anys, respectivament), de manera que serà llavors quan es podran observar els
seus efectes sobre la biodiversitat.
Respecte a les determinacions relacionades amb la creació de noves infraestructures i l’aprofitament
de camins existents per a nous vials, però, l’efecte que es crea és negatiu i simple, ja que hi ha una
pèrdua de biodiversitat al llarg del traçat de les vies i una pertorbació als seus entorns més
immediats. Tot i així, s’ha de tenir en compte que es tracta d’una afectació relativament baixa al
tractar-se d’actuacions concretes i de poca magnitud (vegeu taula 26).
AMBIENT ATMOSFÈRIC
Qualsevol determinació que impliqui una reducció de les emissions atmosfèriques generarà un
efecte positiu, i permanent en l’ambient atmosfèric de Rubí. Són efectes simples el fet d’adaptar les
infraestructures -futures o ja existents- a les necessitats reals d’ús de la població i així desdensificar
el trànsit intern de vehicles, així com a la clara aposta per una correcta gestió dels espais oberts i
lliures, que assegura la contribució d’una millora en la qualitat de l’aire.
Alhora, el model de contenció urbanística, de reconversió del teixit urbà central i de diversitat d’usos
afavorirà una reducció del desplaçament obligat que, juntament amb el fet de potenciar el transport
públic i els traçats peatonals i carrils bici, així com les vies paisatgístiques, generarà un efecte
acumulatiu sobre la reducció de contaminants atmosfèrics a Rubí que s’apreciarà a curt termini, però
de manera gradual en el temps.
S’identifiquen certs aspectes negatius, tanmateix, en relació a l’aire i als factors atmosfèrics.
Aquests s’associen a la previsió de construir nous habitatges i noves edificacions en general, i al fet
de facilitar un sistema viari intern. Són efectes acumulatius ja que faran que hi hagi un augment de
les emissions amb el temps, tot i que s’espera que en un període entre mig i llarg termini, aquests
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aports atmosfèrics s’estabilitzin, encara que a un nivell relativament superior a l’actual (vegeu taula
27).
ENERGIA
Hi ha certes determinacions amb efectes significatius sobre l’energia que estan directament
vinculades a les causants d’impactes sobre l’aire i els factors climàtics, determinacions que
impliquen un efecte positiu i permanent en la reducció de consum energètic i que s’espera que la
majoria tinguin lloc a curt termini. Ens referim a les determinacions relacionades amb potenciar un
model de mobilitat sostenible, on algunes d’elles generen efectes simples, com el fet de millorar la
connexió per vianants entre l’estació de RENFE i la de l’Hospital Central, mentre que n’hi ha d’altres
d’efectes acumulatius, com és el cas de la creació i ús de noves infraestructures pel transport públic,
on el resultat positiu anirà en augment amb el temps. També les determinacions vinculades al
model de compacitat en el creixement urbanístic (incloent la diversitat d’usos i la reconversió del
teixit urbà mitjançant la reubicació de les indústries del centre), representen un efecte positiu sobre
l’energia, en el sentit que portaran a una menor despesa energètica (tant per desplaçaments com
per consums domèstics, comercials o industrials). Aquestes determinacions tenen efectes tan
simples com sinèrgics, on cal destacar que els que són sinèrgics ho són perquè interpretem que la
seva aplicació en el municipi repercutirà en diferents àmbits i que en tots ells hi haurà una aportació
en la reducció del consum energètic.
Tanmateix, la creació de nous habitatges, nova indústria, nous vials, el fet de potenciar la vialitat
interna en el municipi, etc. repercuteix en el sector de l’energia de manera negativa, simple en molts
casos, i aproximadament a mig termini. Cal destacar, però, que tot i que s’espera que el creixement
del consum sigui acumulatiu sobretot pel que respecta en el sector de l’habitatge, que aquest
s’acabi estabilitzant, i amb el temps, fins i tot a tornar a retrocedir ja que les normes urbanístiques
de la revisió del POUM contemplen mesures d’estalvi energètic per a edificis i habitatges que poden
facilitar aquest procés (vegeu taula 28).
GESTIÓ DE MATERIALS I RESIDUS
Les determinacions de la revisió del POUM tenen tant efectes positius com negatius sobre la gestió
de materials i residus. Aquestes estan vinculades, bàsicament, amb tot allò relacionat amb
l’increment de població, de la disposició d’equipaments i activitats industrials, de la diversitat
d’usos en un sol sector, etc. que comporten una generació de residus major que l’actual. En aquest
sentit, són efectes negatius, simples i amb previsió d’esdevenir-se a curt termini. Tanmateix, si
s’aplica una correcta gestió de les deixalles, els efectes també poden ser positius. En això, cal
destacar que des de l’escala que li correspon, la revisió del POUM contempla les instal·lacions
convenients per a la futura demanda de població (per exemple, una nova deixalleria).
Cal fer esment de la reconversió de teixits existents i la construcció de nous vials i infraestructures,
on es considera que la incidència negativa més significativa respecte la gestió de materials i residus
és principalment temporal, atès que es dóna en major proporció durant el moment d’enderrocament
i construcció.
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D’altra banda, els criteris d’ocupació mínima del sòl i a més, la determinació de la protecció,
recuperació i reordenació dels sistemes hídrics, comporten efectes positius i principalment
sinèrgics, ja que el conjunt de la seva aplicació generarà una millora efectiva a mig termini de la
gestió dels residus en aquests àmbits. També cal fer esment als efectes generats per la
requalificació del sòl industrial a sòl d’ús terciari, que implicarà una menor generació de residus
industrials, per tant, un efecte positiu, simple i a curt termini. De la mateixa manera, les indicacions
de cara a la recuperació del sòl afectat per activitats extractives són d’efecte positiu i sinèrgic ja que
es pretenen regular els diferents aspectes del tractament de l’entorn d’aquestes activitats, i això
repercutirà positivament de cara a una correcta gestió dels materials i residus generats en aquest
sector.
Finalment, el fet de potenciar la mobilitat sostenible al municipi també comportarà efectes positius
acumulatius ja que portarà a un control i estabilització de la generació de residus amb el pas del
temps. Dins d’aquests residus també es consideren, indirectament, els generats pels vehicles en el
seu temps de vida, els quals també poden ser reduïts davant de l’ús de mitjans de transport més
sostenibles (vegeu taula 29).
PAISATGE
Una bona adequació paisatgística de la façana de la riera (la reubicació de les indústries existents,
entre d’altres actuacions) i del sistema hídric en general (ordenant convenientment les àrees
inundables), en conjunt amb una bona definició dels espais de transició entre el sòl urbà i
urbanitzable, una correcta gestió dels espais oberts i lliures del municipi, i una millora del centre
urbà, poden generar potencialment efectes positius sobre el paisatge de Rubí. Bona part d’aquests
aspectes positius provenen d’una sinèrgia promoguda pels criteris d’ordenació de la revisió del
POUM (ocupació mínima del sòl, creació de nous parcs i classificació dels espais lliures segons les
seves característiques ecològiques, establiment d’un sistema de connectivitat ecològica interna i
fora del municipi).
Cal destacar en relació a aquest factor ambiental, que la previsió de la construcció d’habitatges i
l’augment gradual de la densitat d’edificació en el municipi pot generar tant possibles efectes
positius com negatius a la vegada. Això és així perquè en un principi, les edificacions en ciutats no
són propenses a millorar un paisatge tal i com l’entenem des d’un punt de vista de protecció dels
aspectes naturals. També que, atès que es contempla un augment de població, pot haver-hi una
major freqüentació als espais oberts, i per tant, major risc de pertorbació del paisatge, que ha de ser
controlat. Tanmateix, i en relació a la part de valoració positiva, es consideren l’existència de la
tipologia de paisatge urbà, on el disseny de les edificacions segueix criteris ambientals i
d’integració en aquest paisatge que pot comportar una millora sobre aquest aspecte.
Finalment, es consideren efectes negatius, simples i permanents, els generats per la creació de nous
vials. Tanmateix, pel que respecta a la construcció de la via interpolar E-9 alternativa als polígons
industrials perimetrals, pot afectar de manera relativa amb un impacte visual i paisatgístic si tenim
en compte l’estat de pertorbació actual en els entorns més immediats del municipi. Alhora, si
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s’apliquen mesures de correcció paisatgística i de cara a restaurar la connectivitat ecològica, aquest
impacte també pot veure’s reduït. En relació a les vies paisatgístiques que portaran als equipaments
de les Valls de Sant Muç, Ca n’Oriol, i al cementiri de Can Calopa, en principi afavoriran un impacte
visual positiu per les característiques incorporades d’integració en el paisatge (vegeu taula 30).
POBLACIÓ I SALUT HUMANA
Les determinacions proposades en la revisió del POUM de Rubí que tenen efectes significatius
probables sobre la població i la salut humana sempre són de caràcter positiu, permanent, i efectius
en períodes breus de temps. La majoria també es manifesten de forma simple, sense induir a nous
efectes ni amb conseqüències en la seva acumulació o intensificació. Tanmateix, cal destacar que
les determinacions relacionades amb la previsió de nous equipaments i el fet de prioritzar la
diversitat d’usos en tots els sectors del municipi tindran efectes positius acumulatius en un termini
d’1 a 5 anys, o més de 5 anys, ja que en aquests casos es considera que el seu resultat efectiu de
cara a la qualitat de vida de la població es resoldrà de manera gradual en el temps.
També cal assenyalar els aspectes ambientals que porten al resultat d’una interacció de factors que,
en conjunt, impliquen una millora per a la població més destacada que l’efecte d’aquests factors per
separat. Les millores sinèrgiques que s’identifiquen estan relacionades amb les mesures de mínima
ocupació del sòl, i amb el fet de potenciar els serveis i usos terciaris al municipi vers els industrials.
També amb els objectius per desdensificar el trànsit intern; amb les mesures de millora de l’estat
actual de la Riera de Rubí; les de creació de parcs urbans; la classificació dels diferents espais
lliures segons els seus valors ecològics (separadors urbans, connectors ecològics, etc.); i, finalment,
amb la regulació de les activitats temporals extractives (considerar una vialitat alternativa a l’actual,
introducció de programes de restauració, etc.). Les implicacions individuals que comporten
aquestes determinacions sobre d’altres factors com l’energia o les emissions atmosfèriques
afavoriran positivament i de manera sinèrgica, a la qualitat de vida de la població en un termini
considerat de més de 5 anys, o en alguns casos, més curt (entre un i cinc anys) (vegeu taula 31).
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC I CULTURAL
Totes les determinacions que afecten al patrimoni arquitectònic, històric i cultural de Rubí tenen
efectes positius, permanents i que esdevindran a curt termini. La majoria tenen un efecte simple, i
són les que estan relacionades amb aspectes directes de la revisió del POUM, en què s’especifica el
reconeixement global i recuperacions puntuals dels camins rurals, el manteniment i reconversió de
masos i altres elements del patrimoni cultural, i la reconversió del nucli històric, que implica la
rehabilitació d’alguns edificis, com és el cas de Vapor Nou dins de les actuacions per a la
recuperació de la façana de la Riera. Hi ha també, però, una determinació amb efecte positiu
sinèrgic, i prové de la determinació que contempla la connexió entre parcs i espais oberts mitjançant
vies paisatgístiques. Es considera sinèrgic ja que no només s’utilitzaran els camins per a la connexió
entre parcs, sinó que l’impacte positiu és major ja que el seu reaprofitament també té la finalitat de
recuperar connexions intermunicipals tradicionals (vegeu taula 32).
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RISCOS AMBIENTALS
Les determinacions associades a la protecció del sistema hídric representen un efecte positiu i
acumulatiu, permanent i amb probabilitat de ser percebut a curt termini en relació als riscos
d’inundació i de cara a la salut humana. Es considera acumulatiu ja que el procés de millora a través
de la definició d’estratègies d’ús i gestió en les àrees inundables pels diversos períodes de retorn i
la millora de la qualitat de la riera de Rubí, anirà augmentant amb el temps.
També s’observa un efecte positiu, simple i a curt-mig termini en quant al risc d’incendi quan ens
referim als aspectes de contenció del creixement urbanístic i de protecció i manteniment dels espais
lliures i oberts. En aquest sentit, l’exposició de la població al risc d’incendi es veu disminuïda
perquè es preveu potenciar el creixement urbanístic al nucli urbà, així que es redueix la proximitat a
les zones de major risc. A més a més, la gestió dels espais lliures i oberts representarà un control de
la quantitat de biomassa i de les infraestructures de la xarxa elèctrica, reduint la potencialitat
d’aquests espais de patir incendis, en cas de donar-se les condicions favorables.
La requalificació de terrenys industrials per a usos terciaris també reduiran el risc potencial associat
a la indústria, atenent a la relativament menor probabilitat d’accidents que poden patir les activitats
terciàries. De la mateixa manera, la reubicació de les indústries situades al centre per destinar-hi un
ús residencial contribuirà a la reducció del risc industrial per a la població del casc urbà. Relacionat
amb l’activitat econòmica, la previsió de regular i controlar les activitats extractives també
significarà un efecte positiu simple sobre el risc associat als talussos i pendents que implica aquest
tipus d’activitat, i que s’espera que s’apreciï en un període de mig termini (vegeu taula 33).
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3 Crear noves infraestructures pel transport col·lectiu
4 Millorar la interconnexió pels vianants entre l'estació de Renfe i la de l'Hospital General
6 Definir un pla d'aparcament adequat a les necessitats de cada zona del municipi
SISTEMES GENERALS
ESPAIS LLIURES FLUVIALS
8 Protegir tot el sistema hídric del municipi i el seu entorn
9 Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure
10 Definir estratègies d'ús i gestió de les àrees inundables pels diversos períodes de retorn
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats
13 Reforçar la connectivitat del sistema viari entre vies arterials i locals
14 Crear vies verdes i paisatgístiques d’accés als nous equipaments situats als espais oberts
15 Afavorir un funcionament articulat viari intern i entre les urbanitzacions
EQUIPAMENTS COMUNITARIS
16 Cobrir les futures necessitats d'equipaments educatius, sanitari-assistencials, i culturals i socials
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
20 Promoure la densificació residencial i la diversitat d'usos en el nucli urbà
21 Intensificar la barreja d'usos i serveis per la població en els sectors d'ús principal d'habitatge
22 Potenciar usos terciaris compatibles amb activitats industrials
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí
SÒL URBANITZABLE
25 Requalificació de terrenys industrials a usos terciaris
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
27 Crear "portals" d'urbanitzacions
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació
29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial
SÒL NO URBANITZABLE
30 Classificar els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques
31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional
32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer
33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera
34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques
35 Donar connexió al sistema de parcs i espais oberts a través d'una xarxa de vies verdes
36 Prendre les mesures adients per a les Valls de Sant Muç i Ca n’Oriol
37 Establir un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors ecològics
38 Evitar la degradació dels espais agrícoles en els principals connectors ecològics
39 Definir i ordenar específicament els espais de transició entre el sòl urbà i urbanitzable
40 Reconeixement dels camins rurals
42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives
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Taula 24. Caracterització dels efectes sobre el Model territorial i ocupació del sòl segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.
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DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
7 Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures
SISTEMES GENERALS
ESPAIS LLIURES FLUVIALS
8 Protegir tot el sistema hídric del municipi i el seu entorn
9 Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats
14 Crear vies verdes i paisatgístiques d'accés als nous equipaments situats als espais oberts
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí
SÒL URBANITZABLE
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació
29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial
SÒL NO URBANITZABLE
30 Classificar els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques
31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional
32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer
33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera
34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques
35 Donar connexió al sistema de parcs i espais oberts a través d'una xarxa de vies verdes
36 Prendre les mesures adients per a la de les Valls de Sant Muç i Can Oriol
37 Establir un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors ecològics
38 Evitar la degradació dels espais agrícoles en els principals connectors ecològics
40 Reconeixement dels camins rurals
42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives

Permanent

Llarg termini
Mig termini

Curt termini
Sinèrgic

Acumulatiu
Simple

Negatiu
Positiu

CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES

Temporal

Taula 26. Caracterització dels efectes sobre la Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general segons les determinacions previstes en la
revisió del POUM de Rubí.

DETERMINACIONSPER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
6 Definir un pla d'aparcament adequat a les necessitats de cada zona del municipi
SISTEMES GENERALS
ESPAIS LLIURES FLUVIALS
8 Protegir tot el sistema hídric del municipi i el seu entorn
9 Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure
10 Definir estratègies d'ús i gestió de les àrees inundables pels diversos períodes de retorn
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats
13 Reforçar la connectivitat del sistema viari entre vies arterials i locals
EQUIPAMENTS COMUNITARIS
16 Cobrir les futures necessitats d'equipaments educatius, sanitari-assistencials, i culturals i socials
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí
SÒL URBANITZABLE
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
27 Crear "portals" d'urbanitzacions
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació
29 Incremementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial
SÒL NO URBANITZABLE
30 Classificar els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques
31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional
32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer
33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera
34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques
36 Prendre les mesures adients per a la de les Valls de Sant Muç i Can Oriol
38 Evitar la degradació dels espais agrícoles en els principals connectors ecològics

Negatiu

Taula 25. Caracterització dels efectes sobre el Cicle de l’aigua segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Secundari
Secundari
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29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial

DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
3 Crear noves infraestructures pel transport col·lectiu
4 Millorar la interconnexió pels vianants entre l'estació de Renfe i la de l'Hospital General
5 Establir un model lligat al transport públic dins el casc urbà i els polígons industrials
6 Definir un pla d'aparcament adequat a les necessitats de cada zona del municipi
7 Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures
SISTEMES GENERALS
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats
13 Reforçar la connectivitat del sistema viari entre vies arterials i locals
14 Crear vies verdes i paisatgístiques d'accés als nous equipaments situats als espais oberts
15 Afavorir un funcionament articulat viari intern i entre les urbanitzacions
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
18 Definir nous eixos comercials dins del nucli urbà
19 Delimitació d'un àmbit bàsic en el nucli central per a ús prioritari dels vianants
20 Promoure la densificació residencial i la diversitat d'usos en el nucli urbà
21 Intensificar la barreja d'usos i serveis per la població en els sectors d'ús principal d'habitatge
22 Potenciar usos terciaris compatibles amb activitats industrials
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
SÒL URBANITZABLE
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
27 Crear "portals" d'urbanitzacions
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació

CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES

Taula 28. Caracterització dels efectes sobre Energia segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Simple
Simple

3 Crear noves infraestructures pel transport col·lectiu
4 Millorar la interconnexió pels vianants entre l'estació de Renfe i la de l'Hospital General
5 Establir un model lligat al transport públic dins el casc urbà i els polígons industrials
7 Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures
SISTEMES GENERALS
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats
12 Reurbanitzar els eixos principals d'accés al casc central per desdensificar el trànsit intern
13 Reforçar la connectivitat del sistema viari entre vies arterials i locals
14 Crear vies verdes i paisatgístiques d'accés als nous equipaments situats als espais oberts
15 Afavorir un funcionament articulat viari intern i entre les urbanitzacions
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
18 Definir nous eixos comercials dins del nucli urbà
19 Delimitació d'un àmbit bàsic en el nucli central per a ús prioritari dels vianants
20 Promoure la densificació residencial i la diversitat d'usos en el nucli urbà
21 Intensificar la barreja d'usos i serveis per la població en els sectors d'ús principal d'habitatge
22 Potenciar usos terciaris compatibles amb activitats industrials
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
SÒL URBANITZABLE
25 Requalificació de terrenys industrials a usos terciaris
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
27 Crear "portals" d'urbanitzacions
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació
29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial
SÒL NO URBANITZABLE
31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional
32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer
33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera
34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques
36 Prendre les mesures adients per a la de les Valls de Sant Muç i Can Oriol

Acumulatiu
Acumulatiu

DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Sinèrgic
Sinèrgic

Temporal
Temporal

CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES

Curt termini
Curt termini

Secundari
Secundari

Taula 27. Caracterització dels efectes sobre Ambient atmosfèric segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Mig termini
Mig termini

Positiu
Positiu

Llarg termini
Llarg termini

Negatiu
Negatiu

Permanent
Permanent
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Simple

DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
7 Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures
SISTEMES GENERALS
ESPAIS LLIURES FLUVIALS
8 Protegir tot el sistema hídric del municipi i el seu entorn
9 Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure
10 Definir estratègies d'ús i gestió de les àrees inundables pels diversos períodes de retorn
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats
13 Crear vies verdes i paisatgístiques d'accés als nous equipaments situats als espais oberts
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
18 Definir nous eixos comercials dins del nucli urbà
19 Delimitació d'un àmbit bàsic en el nucli central per a ús prioritari dels vianants
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí
SÒL URBANITZABLE
25 Requalificació de terrenys industrials a usos terciaris
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació
29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial
SÒL NO URBANITZABLE
30 Classificar els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques
31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional
32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer
33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera
34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques
35 Donar connexió al sistema de parcs i espais oberts a través d'una xarxa de vies verdes
36 Prendre les mesures adients per a la de les Valls de Sant Muç i Can Oriol
37 Establir un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors ecològics
38 Evitar la degradació dels espais agrícoles en els principals connectors ecològics
39 Definir i ordenar específicament els espais de transició entre el sòl urbà i urbanitzable
40 Reconeixement dels camins rurals
41 Mantenir o reconvertir els masos actuals i altres elements patrimonials de valor cultural
42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives

Acumulatiu
Acumulatiu

Simple

CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES

Taula 30. Caracterització dels efectes sobre Paisatge segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Sinèrgic

DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
3 Crear noves infraestructures pel transport col·lectiu
7 Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures
SISTEMES GENERALS
ESPAIS LLIURES FLUVIALS
8 Protegir tot el sistema hídric del municipi i el seu entorn
9 Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats
EQUIPAMENTS COMUNITARIS
16 Cobrir les futures necessitats d'equipaments educatius, sanitari-assistencials, i culturals i socials
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
SÒL URBANITZABLE
25 Requalificació de terrenys industrials a usos terciaris
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
27 Crear "portals" d'urbanitzacions
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació
29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial
SÒL NO URBANITZABLE
42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives

Sinèrgic

CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES

Curt termini
Curt termini

Temporal
Temporal

Taula 29. Caracterització dels efectes sobre Gestió de materials i residus segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Mig termini
Mig termini

Positiu
Positiu

Llarg termini
Llarg termini

Negatiu
Negatiu

Permanent
Permanent

Secundari
Secundari
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DETERMINACIONS DE CARÀCTER GENERAL
2 Incorporar la previsió d'habitatge social amb algun tipus de protecció
DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
3 Crear noves infraestructures pel transport col·lectiu
4 Millorar la interconnexió pels vianants entre l'estació de Renfe i la de l'Hospital General
5 Establir un model lligat al transport públic dins el casc urbà i els polígons industrials
6 Definir un pla d'aparcament adequat a les necessitats de cada zona del municipi
7 Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures
SISTEMES GENERALS
ESPAIS LLIURES FLUVIALS
9 Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure
10 Definir estratègies d'ús i gestió de les àrees inundables pels diversos períodes de retorn
COMUNICACIONS
11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats
12 Reurbanitzar els eixos principals d'accés al casc central per desdensificar el trànsit intern
13 Reforçar la connectivitat del sistema viari entre vies arterials i locals
14 Crear vies verdes i paisatgístiques d'accés als nous equipaments situats als espais oberts
15 Afavorir un funcionament articulat viari intern i entre les urbanitzacions
EQUIPAMENTS COMUNITARIS
16 Cobrir les futures necessitats d'equipaments educatius, sanitari-assistencials, i culturals i socials
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
18 Definir nous eixos comercials dins del nucli urbà
19 Delimitació d'un àmbit bàsic en el nucli central per a ús prioritari dels vianants
20 Promoure la densificació residencial i la diversitat d'usos en el nucli urbà
21 Intensificar la barreja d'usos i serveis per la població en els sectors d'ús principal d'habitatge
22 Potenciar usos terciaris compatibles amb activitats industrials
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí
SÒL URBANITZABLE
25 Requalificació de terrenys industrials a usos terciaris
26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial
27 Crear "portals" d'urbanitzacions
28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació
29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial
SÒL NO URBANITZABLE
30 Classificar els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques
31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional
32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer
33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera
34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques
35 Donar connexió al sistema de parcs i espais oberts a través d'una xarxa de vies verdes
36 Prendre les mesures adients per a la de les Valls de Sant Muç i Can Oriol
38 Evitar la degradació dels espais agrícoles en els principals connectors ecològics
39 Definir i ordenar específicament els espais de transició entre el sòl urbà i urbanitzable
40 Reconeixement dels camins rurals
41 Mantenir o reconvertir els masos actuals i altres elements patrimonials de valor cultural
42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives

Negatiu

Positiu

Permanent

Llarg termini
Mig termini

Curt termini

Sinèrgic

Acumulatiu

Simple

CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES

Taula 31. Caracterització dels efectes sobre Població i salut humana segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Secundari
Temporal
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Sinèrgic

Acumulatiu

Simple

SISTEMES GENERALS
ESPAIS LLIURES FLUVIALS
10 Definir estratègies d'ús i gestió de les àrees inundables pels diversos períodes de retorn
SÒL URBÀ
17 Contenció del creixement urbanístic
23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents
SÒL URBANITZABLE
25 Requalificació de terrenys industrials a usos terciaris
SÒL NO URBANITZABLE
31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional
32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer
33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera
36 Prendre les mesures adients per a la de les Valls de Sant Muç i Can Oriol
42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives

Curt termini
Curt termini

Sinèrgic

Acumulatiu
Simple

CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES

Taula 33. Caracterització dels efectes sobre Riscos ambientals segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Mig termini
Mig termini

Positiu
Positiu

Llarg termini
Llarg termini

SÒL URBÀ
20 Definir nous eixos comercials dins del nucli urbà
21 Delimitació d'un àmbit bàsic en el nucli central per a ús prioritari dels vianants
24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí
SÒL NO URBANITZABLE
34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques
35 Donar connexió al sistema de parcs i espais oberts a través d'una xarxa de vies verdes
40 Reconeixement dels camins rurals
41 Mantenir o reconvertir els masos actuals i altres elements patrimonials de valor cultural

Permanent

Negatiu
Negatiu

Permanent

CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES

Temporal
Temporal

Taula 32. Caracterització dels efectes sobre Patrimoni històric, arquitectònic i cultural segons les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Secundari
Secundari
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7.2. EFECTES AMBIENTALS DE LA MOBILITAT GENERADA PEL PLA
Segons l’apartat descriptiu del present Informe, la mobilitat interna dins del nucli urbà del municipi
es troba congestionada sobretot, per l’alta freqüència de pas de vehicles pesats en direcció als
polígons industrials (veure apartat Població i salut humana del punt 4.1. Descripció dels aspectes
ambientals per informació més detallada).
Davant d’això, el principal objectiu de la revisió del POUM en quant a infraestructures i mobilitat, és
la reorganització del paper dels vials que envolten el municipi per alliberar al nucli del trànsit no
local i millorar els accessos i la jerarquia dels carrers.
En aquest sentit, es planteja prendre mesures per desviar el trànsit intern. Mitjançant el disseny de
vies perimetrals; la construcció en continuïtat de la Via interpolar E-9, es dotarà de connectivitat i
accés directe a les àrees industrials evitant així el trànsit de vehicles pesat i altres trànsits de pas
que travessen actualment el municipi. Aquesta proposta permetrà la reconversió dels dos eixos
principals del municipi (Avinguda de l’Estatut i els vials de la Riera) destinats a usos més cívics.
Alhora, i amb la mateixa finalitat, es planteja definir un model lligat al transport públic de
comunicació entre el casc urbà i els polígons industrials, així com dotar al municipi d’aparcament
perimetral a les àrees centrals. No només això, sinó que es proposen noves instal·lacions del
transport ferroviari, nous traçats prioritaris per a peatons i carrils bici.
Per millorar la vialitat urbana i així també alleugerir el pes a les vies centrals, es dissenya un nou
vials per accedir bàsicament al nou sector d’equipaments en el SUND de les Valls de Sant Muç i una
millora de les comunicacions entre el nucli urbà i les urbanitzacions, i entre elles mateixes.
Finalment, també es consideren millores de cara a la vialitat central que giren entorn a la línia
divisòria que marca la Riera dins del municipi, motiu pel qual es potencia la connexió entre els dos
costat de la Riera amb el disseny de nous ponts que la travessen.
Les determinacions de l’ordenació urbanística de la revisió del POUM de Rubí es realitzen en
concordança amb les Directrius nacionals de mobilitat, aprovades pel Consell Català de la Mobilitat,
de febrer de 2006, per tal de minimitzar els efectes sobre el medi ambient, de manera que:
-

Fomenta l’ús del transport públic als àmbits urbans i metropolitans, d’acord amb la Directriu 1.

-

Ordena i reorganitza la xarxa viària i en modera la circulació establint diferents tipologies de
carrers, d’acord amb la Directriu 11.

-

Fomenta la creació d’una xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants, d’acord amb la
Directriu 13.1.

-

Promou aparcaments segurs per a bicicletes, particularment a les parades de transport públic,
centres, d’acord amb la Directiva 13.9.
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Promou la mobilitat sostenible amb millores del disseny viari per fer-hi més fàcil l’accés a peu,
d’acord amb la Directriu 22.3.

-

Fomenta els usos de sòls mixtos i estableix densitats mínimes d’urbanització en la planificació
urbanística com a eina per a reduir la mobilitat dels ciutadans, d’acord amb la Directriu 22.4.

-

Dóna prioritat al desenvolupament en els espais interiors de la ciutat, d’acord amb la Directiva
22.5.

-

Millora els sistemes de distribució de mercaderies en els àmbits urbans consolidats, en la
mesura que sigui possible, mitjançant normativa urbanística, la redistribució de la calçada per
als diferents usos, el mobiliari urbà adequat, d’acord amb la Directiva 23.5.

-

Analitza la mobilitat generada per les urbanitzacions residencials i àrees industrials i de serveis
amb condicionaments específics sobre l’accés al transport públic i als mitjans més sostenibles
de transport, d’acord amb la Directiva 24.2.

-

Millora l’accés als centres generadors de mobilitat no quotidiana al món rural (comerç, sanitari,
lleure, etc.) amb solucions que afavoreixin l’accés en transport públic de qualitat, d’acord amb la
Directiva 24.4.

Així doncs, la revisió del POUM redistribuirà la mobilitat existent i en generarà una de nova dins del
municipi, en què s’espera que augmenti l’ús del transport públic i dels mètodes alternatius com anar
a peu o en bicicleta. Tanmateix, no podem obviar que el nombre de desplaçaments amb vehicle
privat pot no experimentar canvis importants (si més no a curt termini) en relació a l’actual ja que
també hi haurà un increment de la població, i per tant, potser també del parc de vehicles del
municipi. La reordenació estructural dels vials interns de Rubí ha de ser clau perquè les noves
aportacions a l’ambient atmosfèric de compostos provinents del consum de combustibles fòssils
afecti en la menor mesura possible al nucli urbà, on es concentraran la majoria dels nous habitants
que es preveuen en la revisió del POUM.

8. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
8.1. VERIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA CONGRUÈNCIA DEL PLA AMB ELS REQUERIMENTS
AMBIENTALS
Els objectius ambientals del Pla són un recull de la voluntat de millora envers les principals
preocupacions ambientals del municipi de Rubí. Aquestes, han servit perquè la proposta
d’ordenació urbanística de la revisió del POUM les consideri i les integri, de manera que al llarg del
seu desenvolupament els aspectes ambientals preocupants ara evolucionin positivament i
repercuteixin en una millora ambiental del municipi.
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Per verificar que la revisió del POUM és congruent amb els objectius ambientals definits en un inici,
a continuació s’especifiquen les determinacions que s’ hi han fet al respecte:
Pel que fa a la recuperació dels espais fluvials del municipi, la revisió del POUM determina:
-

La protecció i recuperació ecològica de tot el sistema hídric.

-

Una especial atenció a la recuperació, ús i gestió de la Riera de Rubí, ateses les seves
característiques com a riu d’interès connector.

-

La definició d’estratègies d’ús del sòl en les àrees inundables pels diversos períodes de retorn,
per tal de reduir el risc d’inundació.

Pel que fa a afavorir la compactació dels nuclis urbans:
-

S’afavoreix la compactació del creixement urbanístic.

-

Es promou la concentració i la diversitat d’usos, tant al centre urbà com a les urbanitzacions i als
polígons industrials.

-

Es prioritza la reconversió dels teixits urbans existents.

-

Es prioritza un augment racional de la intensitat d’edificació en quant a ús residencial com
industrial.

Pel que fa a la definició i tractament de l’espai perimetral dels espais urbans:
-

S’opta per definir i ordenar específicament els espais de transició entre el sòl urbà i urbanitzable.

Pel que fa a la permeabilització ecològica de la zona de contacte del connector ecològic occidental i
el Parc de Collserola i els espais d’interès per a la connectivitat ecològica entre “Sant Llorenç del
Munt i l’Obac” i “Collserola”:
-

S’assegura els espais que formen part del connector ecològic “Sant Llorenç del Munt i l’ObacCollserola” a través de la Serra de Can Riquer.

-

Es preserva els espais que formen part del connector ecològic, com és la Serra de Can Guilera.

-

S’assegura la preservació i correcta gestió dels indrets de valor excepcional, que inclouen els
espais d’interès per la connectivitat ecològica en relació al connector ecològic occidental definit
entre “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.

-

Es proposa establir un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors
ecològics.

-

Es vol evitar la degradació dels espais agrícoles inclosos en els principals connectors ecològics.
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Promou la regulació, limitació i control de les activitats extractives i de rebliment, amb especial
atenció a les situades en els espais d’interès per a la connectivitat ecològica en relació al
connector ecològic occidental definit entre “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.

Pel que fa a la definició dels espais a protegir del municipi ja sigui pel seu valor natural, paisatgístic,
històric o social (d’interès local):
-

Determina el tractament dels espais lliures de nova formació com a millor encaix en el paisatge i
com a mesura per minimitzar els efectes de pertorbació perimetral dels nuclis urbans.

-

Es dóna continuïtat ecològica al sistema de parcs urbans amb la creació d’una xarxa de vies
verdes.

-

Es proposa la titularitat pública de les Valls de Sant Muç i Can Oriol per assegurar-ne una correcta
gestió de manteniment i control de les activitats.

-

Es dóna continuïtat entre el sistema de parcs urbans i els connectors ecològics.

Pel que fa al tractament perimetral de les urbanitzacions en zona forestal:
-

Corresponen a aquells espais biodiversos exposats a una pertorbació antròpica elevada que per
la seva situació esdevenen àmbits susceptibles de ser urbanitzats i de generar una anastomosi
urbana entre les diferents urbanitzacions situades al marge esquerra de Rubí. La seva protecció
específica està destinada a evitar aquest fet i a controlar-ne l’ús i el manteniment d’aquests
espais.

Pel que fa als horts marginals:
-

No s’admeten nous horts irregulars. Les situacions de marginalitat més accentuades associades
a certs àmbits d’horts periurbans desapareixen per la seva conversió a equipaments públics amb
el canvi de titularitat i projecte de transformació que implica.

Pel que fa a la regulació de les activitats extractives:
-

Promou la regulació, limitació i control de les activitats extractives i de rebliment, amb la
proposta de redacció d’un Pla Especial, i amb especial atenció a les situades en els espais
d’interès per a la connectivitat ecològica en relació al connector ecològic occidental definit entre
“Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.

Pel que fa a la definició i disposició de les zones industrials:
-

Es reubiquen adequadament els espais industrials situats al centre urbà en un nou sector
discontinu proper al parc industrial Cova Solera – Arenes amb la superfície necessària per la seva
compensació.

120

POUM de Rubí

-

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Es promou un consum mínim de sòl amb l’ increment de l’ocupació i edificabilitat neta de les
parcel·les industrials.

-

Es promou la diversitat d’usos en els polígons industrials.

Pel que fa a la mobilitat i accessibilitat als polígons industrials i a les noves infraestructures viàries:
-

Es determina la necessitat d’un accés perimetral als polígons industrials i així desdensificar el
trànsit de vehicles pesats en el nucli urbà.

-

Es determina la creació de vies paisatgístiques per a facilitar l’accés als nous equipaments
situats al Parc de les Valls de Sant Muç i Parc de Can Oriol i per a l’accés al parc de Can Calopa,
que s’amplia amb la modificació del POUM.

-

Es potencia el transport públic i col·lectiu, amb la construcció de noves infraestructures viàries i
ferroviàries, i una nova estació.

Pel que fa a gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i harmonitzar
els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals:
-

Es creen nous parcs urbans i vies paisatgístiques

-

S’estableix un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors
ecològics
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8.2. BALANÇ AMBIENTAL GLOBAL DEL PLA
Un cop valorats individualment els efectes significatius probables de cada determinació de la revisió
del POUM de Rubí sobre els factors ambientals, en aquest apartat es valoraran les repercussions
ambientals del pla des d’una perspectiva global i integrada a partir de dues aproximacions.
La primera aproximació per valorar globalment el pla dóna idea de l’afectació que aquest generarà
sobre el medi, independentment que aquesta afectació sigui positiva o negativa. A partir de la Taula
base d’efectes significatius (taula 22), s’ha calculat quin percentatge representen els efectes
significatius probables detectats respecte el total potencial d’efectes significatius probables, és a
dir, respecte si totes les determinacions afectessin tots els factors.
Com es pot veure a la taula esmentada, per avaluar l’alternativa escollida s’han tingut en compte 42
determinacions de la revisió del POUM de Rubí, i s’han definit 10 factors del medi susceptibles
d’afectació. Potencialment, totes les determinacions podrien afectar tots els factors de manera que
hi haurien 420 interaccions possibles, és a dir, la revisió del POUM tindria 420 repercussions
significatives sobre el medi. Un cop analitzada amb detall cadascuna de les determinacions, s’han
identificat un total de 220 interaccions que, respecte les 420 possibles, representen un 52,4%
d’afectació de la revisió del POUM de Rubí sobre els factors ambientals considerats.

Taula 34. Dades de l’afecció en cada factor ambiental de les determinacions de la revisió del POUM de Rubí.
Factors ambientals

Determinacions que hi tenen efecte

% d’afecció

Model territorial i ocupació del sòl
Biodiversitat, permeabilitat ecològica i
patrimoni natural general

34

15,5

22

10,0

Cicle de l’aigua

21

9,5

Ambient atmosfèric

26

11,8

Energia

20

9,1

Gestió dels materials i dels residus

14

6,4

Paisatge

28

12,7

Població i salut humana

39

17,7

Patrimoni històric i cultural

7

3,2

Riscos ambientals

9

4,1

220

100,0

TOTAL
Font: Elaboració pròpia

Un cop analitzat el percentatge d’interacció de la revisió del POUM amb el medi, és interessant
valorar quin és el factor més afectat. D’aquesta manera, considerant només les interaccions
detectades (220) es comptabilitzen el nombre d’efectes sobre cada factor i el percentatge que
representen sobre el total (veure taula 37). Així, el factor més afectat és la Població i la salut
humana, amb un 17,7% d’efectes, seguit del Sòl, amb un 15,5%, i també del Paisatge i l’Aire i
factors climàtics, amb un 12,7% i 11,8%, respectivament. Per contra, els factors amb menys
determinacions relacionades són el Patrimoni històric i cultural, amb un 3,2%, i els Riscos
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Ambientals, amb un 4,1%. Finalment, la Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural
general; el Cicle de l’aigua; l’Energia; i, la Gestió dels materials i dels residus són els factors que
queden amb els valors intermedis, tots entre el 6% i el 10%.
Cap d’aquestes anàlisis de l’afectació de la revisió del POUM sobre el medi ha valorat la magnitud
d’aquesta afectació ni el seu caràcter positiu o negatiu. És per això que, per tenir en compte aquests
factors a l’hora de valorar globalment el pla, s’ha dut a terme una segona aproximació quantitativa
dels efectes significatius identificats fins al moment, mitjançant una escala numèrica i de colors.
Per fer-ho, cada efecte s’ha valorat segons la seva qualitat i magnitud aplicant un criteri senzill, però
conceptualment sòlid, de classificació dels efectes en cinc categories. Val a dir que, a manca de
dades i estadístics per a poder valorar empíricament la intensitat dels efectes, el que cal és un criteri
consistent que en valori el sentit, en el ben entès que no tots els efectes considerats tenen la
mateixa intensitat ni el mateix nivell de conseqüències. Tanmateix, les categories de valoració
següents sí tenen la virtut de poder establir per a cada factor i pel conjunt del pla una valoració
robusta a un cert nivell d’aproximació.
Així, el resultat ha estat la classificació de cada efecte en una d’aquestes categories:
-

Efecte positiu rellevant: Aquell que implica una millora significativa sobre el factor del medi
susceptible d’afectació.

-

Efecte positiu relatiu: Aquell que implica una millora relativa sobre el factor del medi susceptible
d’afectació.

-

Efecte compensat: Els efectes positius i negatius sobre el factor del medi afectat són d’igual
magnitud però de signe contrari i es compensen.

-

Efecte negatiu relatiu: Aquell que genera efectes negatius de poca intensitat sobre el factor del
medi susceptible d’afectació.

-

Efecte negatiu rellevant: Aquell que genera efecte negatius significatius sobre el factor del medi
susceptible d’afectació.

A cadascuna de les categories se’ls ha assignat un valor i un color a partir de la correlació següent
(taula 34):
Taula 35. Relació de la tipologia d’efectes amb un valor i un color
Efecte positiu rellevant

+2

Efecte positiu relatiu

+1

Efecte compensat

0

Efecte negatiu relatiu

-1

Efecte negatiu rellevant

-2
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La valoració dels efectes aplicant aquest criteri té com a resultat la Taula de Valoració (taula 36) on
es pot veure quin valor se li ha atorgat a cadascun i, conseqüentment, quin color li correspon. Com
es pot observar, en aquesta taula s’ha assignat un color a cada efecte en funció de la seva tipologia
(negatiu rellevant, negatiu relatiu, compensat, positiu relatiu, o positiu rellevant) i, per tant, s’ha
atorgat a cada efecte un valor dins del rang [-2,+2].
Per altra banda, la taula 37 mostra de manera resumida el nombre d’efectes per tipologies que
esdevenen de la Taula de Valoració per a cada factor ambiental i pel total de cada tipologia.
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42 Regular, limitar i controlar les activitats temporals extractives

41 Mantenir o reconvertir els masos actuals i altres elements patrimonials de valor cultural

40 Reconeixement dels camins rurals

39 Definir i ordenar específicament els espais de transició entre el sòl urbà i urbanitzable

38 Evitar la degradació dels espais agrícoles en els principals connectors ecològics

37 Establir un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors ecològics

36 Prendre les mesures adients per a la de les Valls de Sant Muç i Can Oriol

35 Donar connexió al sistema de parcs i espais oberts a través d'una xarxa de vies verdes

34 Crear nous parcs urbans i vies paisatgístiques

33 Preservar el connector ecològic que comprèn la Serra de Can Guilera

32 Reforçar el connector ecològic Collserola-Sant Llorenç a través de la Serra de Can Riquer

31 Definir criteris de protecció i gestió dels espais oberts de valor excepcional

30 Classificar els diferents espais lliures i oberts segons les seves funcions ecològiques

SÒL NO URBANITZABLE

29 Incrementar el % d'ocupació de les parcel·les de sòl industrial

28 Prioritzar un augment racional de la intensitat de l'edificació

27 Crear "portals" d'urbanitzacions

26 Incorporar nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial

25 Requalificació de terrenys industrials a usos terciaris

SÒL URBANITZABLE

24 Recuperar la façana de la ciutat vinculada a la Riera de Rubí

23 Establir àmbits centrals i industrials de transformació de sòl per una reconversió dels teixits existents

22 Potenciar usos terciaris compatibles amb activitats industrials

21 Intensificar la barreja d'usos i serveis per la població en els sectors d'ús principal d'habitatge

20 Promoure la densificació residencial i la diversitat d'usos en el nucli urbà

19 Delimitació d'un àmbit bàsic en el nucli central per a ús prioritari dels vianants

18 Definir nous eixos comercials dins del nucli urbà

17 Contenció del creixement urbanístic

SÒL URBÀ

16 Cobrir les futures necessitats d'equipaments educatius, sanitari-assistencials, i culturals i socials

EQUIPAMENTS COMUNITARIS

15 Afavorir un funcionament articulat viari intern i entre les urbanitzacions

14 Crear vies verdes i paisatgístiques d'accés als nous equipaments situats als espais oberts

13 Reforçar la connectivitat del sistema viari entre vies arterials i locals

12 Reurbanitzar els eixos principals d'accés al casc central per desdensificar el trànsit intern

11 Crear un accés perimetral als polígons industrials per desviar el trànsit intern de vehicles pesats

COMUNICACIONS

10 Definir estratègies d'ús i gestió de les àrees inundables pels diversos períodes de retorn

9 Reordenar les vores de la Riera de Rubí per aprofitament com espai lliure

8 Protegir tot el sistema hídric del municipi i el seu entorn

ESPAIS LLIURES FLUVIALS

SISTEMES GENERALS

7 Disseny de traçats peatonals i carrils bici associats als espais lliures

6 Definir un pla d'aparcament adequat a les necessitats de cada zona del municipi

5 Establir un model lligat al transport públic dins el casc urbà i els polígons industrials

4 Millorar la interconnexió pels vianants entre l'estació de Renfe i la de l'Hospital General

3 Crear noves infraestructures pel transport col·lectiu

DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE

2 Incorporar la previsió d'habitatge social amb algun tipus de protecció

1 Posicionar la ciutat dins del sistema metropolità

DETERMINACIONS DE CARÀCTER GENERAL

D

Model territorial i ocupació del sòl

Patrimoni històric i cultural
Població i Salut humana
Paisatge

Gestió de materials i residus
Energia

Ambient atmosfèric

Cicle de l'aigua

Biodiversitat, permeabilitat ecològica
i patrimoni natural general

ELEMENTS DEL MEDI SUSCEPTIBLES D'AFECCIÓ

Taula 36. Valoració dels efectes ambientals generats per les determinacions previstes en la revisió del POUM de Rubí.

Riscos ambientals
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Taula 37. Nombre d’efectes per tipologies de la revisió del POUM de Rubí per a cada factor ambiental

Model territorial i ocupació del sòl

Biodiversitat, permeabilitat ecològica i
patrimoni natural general

Cicle de l'aigua

Ambient atmosfèric

Energia

Gestió dels materials i residus

Paisatge

Població i Salut humana

Patrimoni històric i cultural

Riscos ambientals

TOTAL

Factors ambientals sobre els que la revisió del POUM té incidència

+2

Efecte positiu rellevant

12

15

4

12

8

1

13

17

5

4

91

+1

Efecte positiu relatiu

10

4

10

10

6

5

11

21

2

5

84

0

Efecte compensat

2

0

2

1

2

3

3

1

0

0

14

-1

Efecte negatiu relatiu

9

3

4

2

2

3

1

0

0

0

24

-2

Efecte negatiu rellevant

1

0

1

1

2

2

0

0

0

0

7

Tipologia d’efecte

Font: Elaboració pròpia

Així, sumant per a cada factor el valor assignat a cadascun dels efectes i dividint entre el total
d’efectes sobre aquell factor, s’aconsegueix un valor mitjà que dóna idea de la magnitud de l’efecte i
permet comparar-lo amb els altres. D’aquesta manera, s’aconsegueix un “índex d’impacte” també
de rang [-2,+2], que dóna idea de la magnitud de l’impacte de l’alternativa escollida sobre cadascun
dels factors del medi considerats i, en global, per a tot el pla (veure taula 38).
Taula 38. Índex d’impacte per cada factor i global per a tot el Pla

Tipologia d’efecte

Model territorial i ocupació del sòl

Biodiversitat, permeabilitat ecològica
i patrimoni natural general

Cicle de l'aigua

Ambient atmosfèric

Energia

Gestió dels materials i residus

Paisatge

Població i Salut humana

Patrimoni històric i cultural

Riscos ambientals

TOTAL

Factors ambientals sobre els que la revisió del POUM té incidència

Suma del valor de tots els efectes

23

31

12

30

16

0

36

55

12

13

228

Nombre d’efectes

34

22

21

26

20

14

28

39

7

9

220

0,68

1,41

0,57

1,15

0,8

0

1,29

1,41

1,71

1,44

1,04

Índex d’impacte
Font: Elaboració pròpia
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L’índex d’impacte per a l’alternativa de la revisió del POUM escollida, permet observar que la majoria
dels factors presenten valors que superen l’1 (n’hi ha que són més propers al valor màxim de 2),
mentre que alguns d’altres tenen valors menys rellevants i que s’aproximen més al zero. Amb això,
el que es dedueix és que la revisió del POUM té un efecte general positiu sobre cadascun dels
factors del medi analitzats i en alguns dels casos, l’efecte és més que relatiu. Els valors que més
destaquen són l’1,15 d’Aire i factors climàtics, l’1,29 del Paisatge; l’1,41 de la Biodiversitat,
permeabilitat ecològica i patrimoni natural; l’1,41 de la Població i Salut humana, l’1,44 de Riscos
ambientals; i, l’1,71 del Patrimoni històric i cultural, esdevenint aquests, els factors sobre els quals
la revisió del POUM té una afectació positiva més gran. Contràriament, el factor sobre el qual la
revisió del POUM té un índex d’impacte menor és la Gestió dels materials i residus, on els efectes
positius i negatius queden compensats obtenint així, un valor 0 d’índex d’impacte. La resta de
factors representen valors entre 0,5 i 1 (Sòl, Cicle de l’aigua i Energia).
Per tant, tot i que hi ha determinacions de la revisió del POUM que individualment tenen efectes
negatius sobre alguns factors del medi i que en el seu moment s’hauran d’intentar mitigar i/o
corregir a partir de les mesures correctores, en conjunt tots els factors es veuen afectats
positivament per la proposta i, conseqüentment, la valoració conjunta d’aquest des del punt de vista
ambiental és positiva, amb un índex d’impacte per al global del pla d’1,04.
Concloent, la revisió del POUM de Rubí presenta un Índex compensat de valoració d’efectes
ambientals significatius sobre la variable de Gestió dels materials i residus, un Índex positiu en les 9
variables ambientals restants de les 10 on el Pla té incidència (Sòl; Biodiversitat, permeabilitat
ecològica i patrimoni natural general; Cicle de l’aigua; Aire i factors climàtics; Energia; Paisatge;
Població i salut humana; Patrimoni històric, arquitectònic i cultural; i, Riscos ambientals), i també un
Índex positiu en la valoració del conjunt global del Pla. Per tant, cal concloure que l’aplicació de la
revisió del POUM tindrà un efecte positiu en termes ambientals.

8.3. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES
En tractar-se d’un pla urbanístic el seguiment ambiental del pla té diferents aproximacions.
La primera aproximació emana de la realització del propi pla general, en tant que un cop fet el
procés d’avaluació ambiental estratègica del pla, s’han establert ordenacions que han incorporat els
aspectes ambientals més rellevants tant a nivell d’entorn, com dels vectors ambientals, com en la
consideració de riscos, etc. Per tant, són una millora substancial tant pel que fa tant al
reconeixement de la importància dels aspectes ambientals, com a la implementació de les
determinacions ambientals necessàries. Aquest condicionament bàsic del pla fa que en el seu
desenvolupament s’incorporin els aspectes ambientals. En tot cas, la normativa del pla és la que
estableix clarament allò que cal i es pot fer i allò que no es pot fer en matèria ambiental, amb
coherència amb l’ordenació proposada.
D’altre banda, idealment l’existència d’una Agenda 21 local o pla d’Acció Local ha de ser una
referència obligada en el desenvolupament i conseqüentment implementació d’un POUM, en tant
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que document estratègic en relació als objectius ambientals d’un municipi. En aquest sentit el pla
de seguiment ambiental del POUM ha d’estar ben imbricat amb el Pla d’Acció Local i el seu procés
de seguiment.
El desenvolupament del pla general (planejament derivat), a més estarà sotmès als processos
d’Avaluació ambiental del Pla o Programa d’acord amb les determinacions de la Llei 1/2005 de 26
de juliol, per la qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i el decret 305/2006 de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en plena concordança amb la Directiva
europea 2001/42/CE relativa a la avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient i la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medi ambiente.
En tot cas s’haurà de desenvolupar el corresponent pla amb concordança amb els criteris, directrius
i determinacions d’aquest informe de sostenibilitat ambiental de la revisió del POUM de Rubí. Els
redactors dels corresponents plans derivats seran els encarregats d’incloure aquells aspectes
ambientals que el POUM té fixats al nivell de detall necessari. L’òrgan ambiental competent es
pronunciarà convenientment respecte de la idoneïtat ambiental del pla i aquesta serà tinguda en
compte davant per a la a aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, prèvia
aprovació del consistori municipal.
En el cas que determinades actuacions precisin d’AIA, aquesta haurà de considerar tal i com
estableix la Llei i legislació concordant el corresponent programa de vigilància ambiental.
Concretament, tal i com especifica el Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova
el Reglament per a la execució del Reial Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació
d’impacte ambiental, el programa de vigilància ambiental (PVA) establirà un sistema que garanteixi
el compliment de les indicacions y mesures, protectores y correctores, contingudes en l’estudi
d’impacte ambiental. És, per tant, un document que ha de planificar les tasques de recollida de
dades i l'organització de la informació necessària per a l’estudi de l'evolució dels impactes
ambientals en totes les fases del projecte. Es materialitza amb un treball intensiu i eficaç a peu
d’obra per part de l’equip de vigilància.
Els punts objecte de vigilància seran:
• Comprovar la natura i magnitud dels impactes previstos.
• Assegurar la introducció correcta i el grau d’eficàcia de les mesures preventives, correctores i
compensatòries incloses en el projecte i en la Declaració d’Impacte Ambiental.
• Mesurar els impactes residuals la correcció dels quals no sigui possible, tot comparant-los amb
els previstos a realitzar en l’Estudi d’Impacte Ambiental.
• Mesurar altres impactes no previstos i de posterior aparició a l’execució del projecte i definir les
seves mesures correctores que cal aplicar.
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El promotor ha de portar-lo a terme bé directament o bé a través d’empreses especialitzades, tot
informant periòdicament dels resultats obtinguts a l’Administració competent.
• El PVA ha de servir per:
• Informar l’òrgan administratiu responsable dels aspectes del medi ambient i/o del projecte que
han de ser objecte de vigilància (òrgan substantiu).
• Oferir a aquest òrgan un mètode sistemàtic per realitzar la vigilància d’una manera eficaç.
A causa de la naturalesa de l’objecte d’Avaluació d’Impacte Ambiental (una figura de planejament
derivat) caldrà esperar a la redacció dels corresponent plans parcials o modificacions puntuals, o
altra figura urbanística similar per establir les mesures correctores específiques. Aquests plans han
de contenir les mesures correctores esmentades en l’estudi d’impacte ambiental i aquelles mesures
correctores especifiques que complementin a les primeres i que es derivin de les directrius
establertes per l’estudi d’impacte ambiental i de l’elaboració dels corresponents informes dels
organismes competents en matèria de medi ambient. Aquests plans parcials seran sotmesos a
aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Pel que fa a l’altra aproximació, aquest emana dels fet que el present Informe de Sostenibilitat
Ambiental ha desenvolupat alguns indicadors específics per tal de poder realitzar el seguiment
ambiental del pla. Per tant, cal que a mesura que es desenvolupi el pla i amb una certa periodicitat
s’apliquin i se’n valori la tendència. La periodicitat s’entén aplicable al conjunt del pla, tot i que
valoracions parcials poden ser convenients. En tot cas s’entén que davant el desenvolupament
d’accions dins del pla que afectin significativament als objectius ambientals principals del pla
caldrà fer una valoració dels indicadors implicats.
S’han definit un total de quinze indicadors que valoren la tendència i evolució de determinats
paràmetres en l’aplicació dels principals objectius del pla. Els indicadors de seguiment proposats
són els següents:

-

Indicador de l’ocupació urbana del sòl

Avalua el potencial d’ocupació urbana del sòl, a partir de determinar la superfície urbana ocupada o
en previsió de ser ocupada (mitjançant plans parcials) en relació amb la superfície total del
municipi. La premissa que preveu el pla en quant a contenció i compactació del creixement urbà ha
determinar que aquest indicador romangui constant en el temps.
Càlcul:
Superfície urbana actual + Superfície urbanitzable planificada
+ Superfície de sistemes generals en SNU
x 100
Superfície total
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Nombre d’habitatges / Ha. de sòl urbà o urbanitzable

Determina la densitat d’habitatges a les zones urbanes o urbanitzables.
Càlcul:
Nombre d’habitatges totals
Superfície de sòl urbà o urbanitzable

-

Nombre d’habitatges vacants i secundaris / total d’habitatges

Estima el percentatge dels habitatges buits i de segona residència respecte al total d’habitatges del
municipi.
Càlcul:
Nombre d’habitatges vacants i secundaris

x 100

Nombre d’habitatges totals

-

Percentatge de sòl urbà i percentatge de sòl urbanitzable amb pendents superiors al 20% o
inclosos dins de zones inundables.

Mostra la proporció de sòl disposat o disponible per la urbanització situat en zones amb un cert risc
ambiental.
Càlcul:
Sòl urbà o urbanitzable amb pendents superior al 20%
+ Sòl urbà o urbanitzable en zones inundables
Sòl urbà o urbanitzable total

-

x 100

Superfície de sòl no urbanitzable de protecció ambiental.

Avalua el percentatge del sòl no urbanitzable amb protecció ambiental respecte la superfície total
del municipi.
Càlcul:
Sòl no urbanitzable de protecció ambiental
Superfície total
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Indicador de desplaçament i mobilitat de la població

Permet conèixer el tipus d’estructura de la mobilitat interna i externa del municipi i avaluar el pes
específic dels desplaçaments en vehicle privat. Partint de la base que a Rubí hi ha una certa
dependència del transport privat, aquest indicador permetrà avaluar si es varia la preferència de
mobilitat a partir de l’aplicació de les determinacions en matèria de mobilitat sostenible del nou
POUM. S’espera que l’execució del pla, doncs, impliqui un descens en l’ús del vehicle privat.
Càlcul:
Nombre de desplaçaments en vehicle privat

x 100

Número total de desplaçaments (a peu + bicicleta + trans. públic + vehicle privat)

-

Indicador de proximitats a serveis urbans bàsics

Estima la població del municipi que té com a mínim 6 tipus d’equipaments o serveis bàsics a menys
de 500 metres, considerant una densitat de població d’entre 75-550 habitants/ha. Els tipus
d’equipaments i serveis bàsics que es consideren són: equipaments educatius, espais verds i
espais lliures d’ús públic, centres de salut i justícia, abastament alimentari, transport públic i
dotacions públiques de cultura i lleure. D’acord amb les determinacions de la revisió de pla de Rubí
d’aconseguir un equilibri dotacional i de disminuir les distàncies de mobilitat obligada a partir de la
diversificació d’usos, aquest indicador ha de constatar un increment en el percentatge amb
l’execució del pla, i assegurar així l’assoliment aquests objectius.
Càlcul:
Població que disposa de 6 serveis bàsics i amb una densitat entre 75-550hab/ha
x 100
Població total
Aquest indicador també es pot concretar per a l’accessibilitat a determinats equipaments o serveis
concrets, considerant només la població amb accés a aquests.

-

Indicador de carrers de prioritat per als vianants

Avalua la superfície de vials urbans amb alguna mesura de moderació de la circulació respecte la
superfície total de la xarxa viària urbana. Aquest indicador ha de permetre avaluar l’aplicació
progressiva del model viari jerarquitzat que prioritza la mobilitat no motoritzada, proposat en el nou
POUM per al casc urbà de Rubí. La tendència esperada, doncs ha de ser positiva en quant a
incrementar els carrers amb prioritat per a vianants.
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Càlcul:
Superfície viària amb moderació de la circulació
(àrees de vianants, prioritat invertida,etc.)

x 100

Superfície total de la xarxa viària urbana

-

Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat
legislativament establerts.

Estima el grau d’eficiència de la depuració de les aigües residuals del municipi.
Càlcul:
Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen
els paràmetres de qualitat legislativament establerts

x 100

Aigües residuals totals

-

Consum anual d’aigua d’abastament per habitant

Indica el volum d’aigua consumit per habitant del municipi al llarg d’un any.
Càlcul:
Consum anual d’aigua d’abastament
Nombre d’habitants total del municipi

-

Indicador de volum d’aigua reutilitzada en sòls urbans

Es tracta de determinar el volum d’aigua residual i de pluja que es reutilitza en sòl urbà, i posar
aquest valor en relació a la quantitat d’habitants per a determinar-ne l’estalvi. El pla especifica la
implementació de sistemes separatius d’aigües pluvials a fi de reutilitzar les mateixes per al rec de
parcs i jardins públics. D’aquesta manera, és d’esperar que l’increment en el valor resultant del
càlcul d’aquest indicador determini l’aplicació progressiva d’aquest criteri de sostenibilitat.
Càlcul:
Volum d’aigua reutilitzada
Població total
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Indicador de gestió d’aigües residuals

Avalua el percentatge de població connectada a sistemes de sanejament. Es consideren tres nivells:
població connectada a clavegueram, població connectada a xarxa de sanejament en alta i població
connectada a depuradora amb tractament secundari. Aquest indicador ha de contribuir a assegurar
la determinació del pla de Rubí d’assegurar els serveis bàsics tan al nucli urbà com als masos
disseminats, tot mostrant un increment en el temps de la quantitat de població connectada al
sistema de sanejament.
Càlcul:
Població connectada a sistema de sanejament
x 100
Població total

-

Indicador de l’estat ecològic dels espais fluvials

Aquest és un indicador que avalua l’estat de l’entorn dels rius, de manera que té en compte les
possibilitats que tant per les espècies pròpies dels àmbits riparis com les espècies que els utilitzen
temporalment, disposin d’espais diversos i rics en estructuració i en condicions i recursos. Els
espais fluvials estan considerats com a elements ecològics de primer ordre. En tant que Rubí
presenta un riu d’interès com a connector ecològic (la Riera de Rubí) dins de la seva xarxa de
torrents i rieres, cal que se n’asseguri la seva qualitat. Així, la tendència esperada és millorar l’estat
ecològic d’aquests espais fluvials, en especial de la Riera de Rubí, partint de la base que es
considera una qualitat acceptable quan el valor de l’indicador de Qualitat ecològica del Bosc de
Ribera (QBR) superior a 55.
Càlcul:
Longitud de trams amb QBR > 55

x 100

Longitud de la xarxa fluvial

-

Indicador de riquesa d’espècies total al municipi

Mesura la conservació de la biodiversitat tot avaluant els canvis en la riquesa d’espècies al municipi.
Tenint en compte que el pla de Rubí determina espais d’interès per a la preservació de la
connectivitat ecològica, vinculat directament a la preservació d’espècies, aquest indicador ha de
presentar una tendència al manteniment de les espècies del municipi, tot i que un augment no
dirigit també és acceptable. Les disminucions han de ser considerades en principi negatives, tot i
que si són molt moderades puguin ser interpretades com a petites variacions que no afecten la
diversitat biològica. Qualsevol disminució sobtada ha de suposar una alerta.
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Càlcul:
Riquesa d’espècies total t1
x 100

Riquesa d’espècies total t0
En que (t0) es correspon amb el moment anterior i (t1) en el moment actual.

-

Indicador de relació entre els espais connectors i el municipi

Avalua l’evolució del desenvolupament d’una veritable xarxa d’espais de protecció de la diversitat
biològica. Es fixa en els espais de connexió ecològica que estructuren la bona funcionalitat de la
xarxa internodal d’espais protegits. El pla de Rubí defineix una xarxa de connectors ecològics a fi
d’assegurar la connexió entre espais protegits. L’aprovació del pla suposarà la consolidació d’un
sistema de connectors ecològics amb reconeixement administratiu. El càlcul de l’indicador en el
abans i després de la aprovació suposarà un salt qualitatiu en aquest aspecte. Cal fer seguiment per
incorporar les aportacions que des de la perspectiva local es puguin donar en el futur.
Càlcul:
Superfície d’espais connectors
x 100
Superfície total del municipi

-

Indicador de quantitat de CO2 emès a l’atmosfera

Es determina la contribució del pla al canvi climàtic i a l’evolució al respecte. Consisteix a determinar
la quantitat de tones de CO2 emeses per habitat a l’atmosfera en l’àmbit objecte d’ordenació, abans
del pla i una vegada s’ha executat completament aquest.
El pla de Rubí inclou diferents determinacions per a reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle a l’atmosfera, tals com la potenciació d’una mobilitat sostenible o la creació de zones
verdes que actuïn com a reservori de CO2. Així, el càlcul periòdic d’aquest indicador ha de permetre
avaluar una progressiva reducció de l’emissió de CO2 en relació a aplicació del pla.
Càlcul:
Tones de CO2 emeses a l’àmbit
Població total
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Indicador de persones exposades a nivells sonors significatius

Determina el percentatge de població exposada a nivells de soroll ambiental de referència. S’han de
considerar com a valors de referència el nivell (Leq) diürn ≥ 70 dbA i el nivell equivalent (Leq)
nocturn ≥ 60 dbA. Tenint en compte les nombroses mesures preventives i correctives que proposa el
pla per a reduir la contaminació acústica al municipi, aquest indicador ha de disminuir en el temps
per a garantir l’efectivitat d’aquestes determinacions.
Càlcul:
Població exposada a nivells de soroll ambiental superiors als valors de referència

x 100

Població total

-

Indicador d’adaptació de l’enllumenat públic a la llei vigent

Calcula el percentatge de l’enllumenat públic adaptat a les condicions que determina la legislació
vigent en matèria de contaminació lumínica. En aquest sentit, el pla determina explícitament la
voluntat de què tot l’enllumenat públic s’adapti per a ser més eficient segons la normativa vigent. Es
d’esperar doncs que aquest indicador augmenti el seu percentatge amb l’execució del pla.
Càlcul:
Enllumenat públic adaptat a la legislació vigent
x 100
Total d’enllumenat públic present a l’àmbit

-

Indicador de la concentració ambiental dels contaminants atmosfèrics

Avalua els nivells d’immissió del principals contaminants atmosfèrics (NO2, O3 SO2 i PST) i
s’expressa com les vegades que un determinat contaminant supera els valors de referència
establerts. Tenint en compte que Rubí està catalogat com un dels municipis de protecció especial
per la contaminació atmosfèrica provinent de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10
micres (Decret 226/2006, de 23 de maig), el coeficient resultat del càlcul no hauria de superar 1.
Càlcul:
Concentració del contaminant (NO2, O3 SO2 i PST)
Concentració màxima permesa segons la legislació vigent
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Indicador de recuperació de residus municipals

Calcula el percentatge de residus municipals de gestió pública recuperats respecte el total de
residus municipals produïts. Es consideren com a residus recuperats aquells que tornen a ser
aprofitats ja sigui per reciclatge, reutilització o compostatge. El pla pretén reforçar la recollida
selectiva al municipi, així com el seu reciclatge. A la vegada, la presència d’una deixalleria dins el
terme ha de contribuir a la valorització de determinats residus. En aquest sentit, aquest indicador ha
de permetre observar si les mesures que es prendran per a fomentar aquestes pràctiques són
eficients. La tendència desitjada ha de ser positiva en quant a incrementar el volum de residus
recuperats.
Càlcul:
Tones anuals de residus municipals recuperats
x 100
Tones anuals de residus municipals produïts

-

Indicador de producció local d’energies renovables

Estima el nivell d’autoabastament local amb fonts energètiques renovables i sostenibles. Un dels
criteris de sostenibilitat introduït en el pla és la potenciació i regularització de la utilització de les
energies alternatives als edificis. D’acord amb això, aquest indicador ha d’avaluar l’augment de l’ús
de fonts energètiques més respectuoses amb el mediambient a Rubí.
Càlcul:
Producció anual d’energies renovables sostenibles
Número d’habitants

Finalment, a la taula 39 s’exposa un resum dels indicadors proposats per al seguiment ambiental de
l’aplicació del nou POUM de Rubí, tot proposant una periodicitat de càlcul adient, les unitats i la
tendència desitjada per a minimitzar els possibles efectes negatius.

137

POUM de Rubí

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Taula 39. Resum dels indicadors per valorar l’evolució dels aspectes ambientals amb l’aplicació del nou
POUM de Rubí.
Indicador

Periodicitat

Unitats

Tendència desitjada

Ocupació urbana del sòl

Anual

%

↓

Quinquennal

%

↓

Percentatge de sòl urbà i percentatge de sòl urbanitzable amb
Quinquennal
pendents superiors al 20% o inclosos dins de zones inundables

%

↓

Superfície de sòl no urbanitzable de protecció ambiental

%

Nombre d’habitatges / ha de sòl urbà o urbanitzable
Nombre d’habitatges vacants i secundaris / total d’habitatges

Desplaçament i mobilitat de la població

Quinquennal

%

↓

Proximitats a serveis urbans bàsics

Biennal

%

↑

Carrers de prioritat per als vianants

Anual

%

↑

%

↑

Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els
Quinquennal
paràmetres de qualitat legislativament establerts
Consum anual d’aigua d’abastament per habitant

Anual

m3/hab··any

↓

Volum d’aigua reutilitzada en sòls urbans

Anual

m3/hab·any

↑

Gestió d’aigües residuals

Anual

%

↑

Estat ecològic dels espais fluvials

Quinquennal

%

↑

Riquesa d’espècies total al municipi

Quinquennal

%

↑

Relació entre els espais connectors i el municipi

Quinquennal

%

↑

Quantitat de CO2 emès a l’atmosfera

Quinquennal

tones/hab

↓

Persones exposades a nivells sonors significatius

Anual

%

↓

Adaptació de l’enllumenat públic a la llei vigent

Anual

%

↑

Concentració ambiental dels contaminants atmosfèrics

Anual

tant per 1

↓

Recuperació de residus municipals

Anual

%

↑

Producció local d’energies renovables

Anual

kWh/hab·any

↑

Font: Elaboració pròpia.
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9. SÍNTESI DE L’ESTUDI
9.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS
MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL
A Rubí s’hi localitza l’àrea d’interès geològic amb codi 336 denominada “Successió miocena inferior
de Puig Pedrós i Molí Calopa”, d’interès internacional per ser una localitat de mamífers fòssils.
Rubí té aspectes remarcables pel que fa a l’ordenació del territori que afecten aspectes ambientals
sense tractar-se d’activitats industrials. Citem especialment els horts marginals que es troben
majoritàriament concentrats a la franja límit de la zona urbana de la part nord de Rubí, a la banda
esquerra de la via dels FGC. Aquestes són terres d’arrendament i aquest és el motiu de que es
produeixi aquesta corona d’horts en aquest indret. Les lleres dels torrents o rieres també són indrets
molt atractius per a la instal·lació d’aquest tipus d’activitat, com a conseqüència de la fàcil
accessibilitat a l’aigua. Aquest és el cas del torrent dels Alous, de Sant Muç, de Can Balasc, etc.
Respecte les activitats del sector agrari, destaca l’activitat agrícola en el municipi, tot i haver
disminuït amb els anys. Segons l’estudi del dinamisme socioeconòmic del sector agrari del Sistema
d’Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures (Diputació de Barcelona, 2005), el sector agrícola
dins de Rubí té un moviment socioeconòmic mitjà, a excepció dels espais agrícoles de Can Ximelis i
els situats entre Can Santpere i Can Ponç, que es caracteritzen per estar inclosos dins la categoria de
mitjà-consolidat.
Pel que fa a l’activitat forestal, el perímetre forestal del municipi té un dinamisme socioeconòmic
general molt dèbil, i dèbil a les zones associades als cursos fluvials, al sud de la Serra de Can
Guilera i a Ca n’Amat.
L’activitat industrial del municipi, per la seva banda, és un dels sectors més desenvolupats i es
localitza en un total de 11 polígons industrials que estan repartits per tot el terme. El tipus
d’empresa més predominant és la indústria del metall i components elèctrics, seguida per empreses
dels sectors de transport i magatzems, de comerç a l’engròs i la de transformació de minerals i
química.
Finalment, la constitució geològica del municipi de Rubí afavoreix les activitats extractives d’argiles
per l’elaboració de productes ceràmics per la construcció. Aquestes activitats es basen sobretot en
l’extracció de graves (localitzades a la meitat Nord del terme municipal) i d’argiles (situades a la
meitat Nord). En general, es localitzen al marge dret de la Riera de Rubí, a excepció de l’activitat
Celia II, que s’ubica a Ca n’Oriol (al marge esquerra de la Riera). Aquesta és explotada per Puigfel SA,
i actualment es troba en situació d’activitat englobada en una nova explotació.
Pel que fa a l’explotació en domini públic hidràulic, el municipi no es veu afectat per cap activitat.
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CICLE DE L’AIGUA
El terme municipal de Rubí se situa dins de la conca del riu Llobregat i l'element fonamental de la
seva xarxa hidrogràfica superficial és la Riera de Rubí, continuació de la riera de les Arenes. La xarxa
de drenatge del terme de Rubí es completa amb una sèrie de torrents, situats a ambdós marges de
la riera, els més significatius i representatius dels quals, són: Torrent de Xercavins, Torrent de Can
Barceló, Torrent de Can Pidelaserra, Torrent de Can Canyadell, Torrent de Sant Muç, Torrent de Can
Pòlit, Torrent del Manà o de Can Serra, Torrent Can Balasc, Torrent de Can Ferran, Torrent dels Alous,
Torrent de Ca n’Oriol.
Aquests torrents són afluents directes o indirectes del riu Llobregat, i estan fortament encaixats,
amb desnivells que varien molt però que acostumen a estar entre els 10 i 40 metres. Així, el pendent
dels torrents és en termes generals força pronunciat, com per exemple en el cas del torrent de Can
Xercavins, que entre la masia de Can Solà i el seu desguàs a la riera, baixa uns 160 m en només 5,5
km.
Els torrents del terme de Rubí es caracteritzen, a l’igual que la Riera de Rubí, per la marcada
irregularitat del seu cabal, molt depenent de les aportacions de les precipitacions. Així, bona part de
l’any presenten un aspecte eixut, sense circulació d’aigua, com a conseqüència del clima
mediterrani típic de la zona. Una excepció a aquesta situació la donen els torrents que recullen les
aigües que brollen d’alguna font natural, com és el cas del torrent de Xercavins, Sant Muç o el dels
Alous. També cal esmentar que l’any 1999, la qualitat dels torrents i de la Riera de Rubí en alguns
trams estava altament pertorbada, tot i que cal considerar el projecte de millora de la llera de la riera
executat entre els anys 2001 i 2004.
El terme municipal de Rubí es troba situat sobre un aqüífer que es considera situat aproximadament
entre 100 i 300 m de profunditat. Els aports d’aigua provenen principalment de la infiltració directa
de l’aigua de pluja i de la infiltració de les aigües superficials procedents de les serralades
adjacents. Les extraccions d’aigua que es realitzen provenen principalment de les captacions, del
drenatge vers les rieres i els aqüífers al·luvials quaternaris i de la evapotranspiració.
Pel que fa al consum d’aigua a Rubí, hi ha hagut un increment del 2,5% durant el període 19982006, arribant a 123,10 litres/ hab·dia l’any 2004, on la captació d’aigua va ser de 6.290.000 m3
(sense incloure les extraccions procedents de pous). D’aquest valor, el sector domèstic en va
consumir un 57,5% de mitjana; el sector industrial, un 34%; i, el municipal, un 6%. Cal dir,
tanmateix, que s’estan impulsant projectes municipals dirigits a reduir el consum d’aigua potable.
La xarxa de clavegueram està constituïda principalment pels col·lectors paral·lels a la riera que
intercepten les aigües recollides per la resta de col·lectors distribuïts per tot el casc urbà i zones
industrials. Els dos interceptors principals circulen un a cada costat de la Riera de Rubí.
L’any 1999 es van detectar problemàtiques dintre de les actuacions d’intercepció i sanejament de
les aigües residuals de Rubí que actualment estan solucionades o en procés de resolució, com és la
recollida mitjançant col·lectors de les aigües residuals tant domèstiques com industrials, que
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s’abocaven en diferents torrents del terme de Rubí. Cal destacar les obres del col·lector del carrer
Monturiol i l’adjudicació immediata de les del col·lector del carrer Mallorca, així com la possible
instal·lació d’un pou de sòlids al torrent de Ca n’Oriol.
BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL GENERAL
Els hàbitats tenen un interès especial des de la perspectiva de l’ecologia ja que defineixen
territorialment una característica abiòtica i biòtica de cada espai que porta associada una qualitat
d’interpretació ecològica del lloc.
Rubí té com a hàbitats majoritaris els ocupats per l’home (antròpics), els quals ocupen el 41,55%
del municipi. A continuació, es troben els hàbitats arboris (18%) - amb un clar predomini de les
pinedes de pi blanc - i els conreus herbacis extensius de secà (14%). També cal destacar la
important presència d’hàbitats herbacis conseqüència de l’abandonament de camps de conreu
(12%).
L’agricultura es desenvolupa en unes 500 ha on els conreus herbacis de secà és l’únic conreu que
ha guanyat pes en els darrers anys. A continuació trobem els fruiters de secà, i la vinya que tenen
una importància molt menor i que han perdut força pes en el període comprés entre 1987-2002.
Quant a la biodiversitat, cal considerar les espècies vegetals i animals potencials dels hàbitats
predominants: boscos de pinedes de pi blanc, conreus herbacis extensius de secà, brolles de
romaní i àrees urbanes i industrials. Les zones de la perifèria urbana estan lligades a espècies de
tipus ruderal adaptades a zones amb un cert grau de pertorbació. Pel que fa als conreus, la
biodiversitat vegetal és baixa a causa a les necessitats que requereix un monocultiu, tot i això, és
una bona zona de cacera per diverses espècies rapinyaires ja que és on troben les seves preses en
majors densitats (conills, perdius, rèptils). Seguidament, els espais biodiversos arbustius poden
presentar potencialment un major ventall d’espècies tant vegetals com animals, tot i que són els
espais biodiversos arboris els que corresponen a les àrees potencialment més biodiverses del
municipi.
La vegetació que es pot trobar al municipi és típicament mediterrània, amb una presència important
de pinedes de pi blanc i algunes clapes més o menys discretes d’alzinar litoral. També cal destacar
la vegetació de ribera en aquells entorns menys degradats de la xarxa hidrogràfica.
Un aspecte rellevant a destacar és la importància estratègica de Rubí en relació a la connectivitat
ecològica. S’han identificat com a espais d’especial interès per a la connectivitat la riera de Rubí, i
els espais corresponents al connector ecològic occidental entre Collserola i Sant Llorenç del Munt.
Aquests espais comprenen, entre d’altres, la serra de Can Guilera, la serra de l’Oleguera, la serra de
Can Riquet o el turó de Can Calopa amb els torrents associats. El municipi també compren una part
del connector ecològic oriental entre els dos espais protegits citats anteriorment a Ca n’Oriol i Can
Rosers. També s’han identificat d’altres àmbits d’interès ecològic en base als elements estructurals i
la funcionalitat dels espais en sòl no urbanitzable: l’Espai Torrent de Can Balasc, l’Espai de la Plana
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de Can Xercavins, l’Espais del torrent de Can Guilera, l’Espai de la Cova-Solera, els Espais dels
Camps de Can Mir, l’Espai de les Valls i del torrent de Sant Muç, l’Espai del torrent de Can Barceló.
Es troben hàbitats d’interès comunitari a Rubí, dels quals la major part són no prioritaris ( els
inclosos dins les categories de “pinedes mediterrànies”, “alzinars i carrascars” i “alberedes,
salzedes i altres boscos de ribera”). La consideració de la resta com a hàbitats d’interès comunitari
depèn de l’estat de degradació i/o antropització dels mateixos.
Rubí no conté cap Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), ni del Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN) dins el seu terme municipal. Tampoc conté cap espai pertanyent a la Xarxa Natura 2000,
La relació d’espècies potencials del municipi que tenen alguna figura de protecció es troben a la
taula 10.
Quant al paisatge, el municipi manté encara una riquesa important pel que fa a zones forestals i
zones agrícoles, les quals conformen un paisatge valuós que constitueix un patrimoni del municipi a
preservar. Aquestes són:
• Com a Zones Naturals cal destacar la Serra d'en Riquet, les valls de Can Roig i Can Pòlit i la riera
de Xercavins.
• Com a Zones Seminaturals podem destacar: la Carena de Can Fonollet, el corredor verd de Can
Tàpies, el torrent Fondo i Can Pidelaserra, el bosc de l'ermita de Sant Genís i l'alzinar de Can Pi de
Vilaroc.
• Com a Zones Agrícoles destaquem: masos de Can Xercavins i Can Ramoneda i els masos de Can
Serrafossar i Can Balasc.
AMBIENT ATMOSFÈRIC
D’acord amb l’estudi de Delimitació de zones de Qualitat d’Aire (ZQA) de la Generalitat de Catalunya,
Rubí pertany a la Zona 2 de Qualitat de l’Aire ( ZQA 2 “Vallès - Baix Llobregat”), delimitada a partir de
les condicions de dispersió de contaminants atmosfèrics. A més d’això, el municipi està catalogat
com a Grup A en relació a les activitats industrials potencialment contaminants de l’atmosfera,
segons el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA).
A Rubí es disposa l’estació automàtica de Ca n’Oriol i una de manual ubicada a l’Ajuntament. De les
mesures efectuades, s’obté l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) amb uns valors, des de 1998
fins al 2004, corresponents a una qualitat que oscil·la entre Satisfactòria i Acceptable.
Segons les dades facilitades per la Direcció General de Qualitat Ambiental, en el període 2000 –
2005, es destaca la superació dels límits de concentració d’ozó marcats com els límits que es volen
assolir a llarg termini que segons els científics és improbable que per sota d’ells es produeixin
efectes nocius sobre el medi ambient o la salut humana. També se superen els valors límits diari i
anual per a la protecció de la salut humana respecte les partícules en suspensió (PM10). Davant
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d’aquests resultats, Rubí ha estat inclòs en el recentment aprovat Decret 226/2006, de 23 de maig,
pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les
comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al
contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
Respecte al soroll, existeixen diversos trams propers al límit est del terme municipal, on hi ha la
urbanització del Pinar, i també al sud, on es troba l’autopista AP-7, on les condicions sonores reben
la categoria A millorar. Així mateix, dins d’aquesta categoria també s’hi inclouen diversos carrers de
la ciutat, com són: C/ Maximí Fornés, Pg. Francesc Macià, C/ Sant Cugat, Avda/ Barcelona, Carretera
Sant Cugat i Avda/ Electricitat, i els carrers Terrassa, Sant Pere, Magallanes, Llobateras, Cal Gerrer,
Avda/ de l’Estatut, Carretera 1413 (Molins de Rei a Caldes de Montbui) i Carretera de Gràcia.
S'han aplicat diverses mesures per apaivagar el soroll provocat per l'existència de la via del tren en
els trams on no està soterrada, de manera que aquests trams es troben situats uns metres més avall
del nivell dels edificis, i protegits per murs de gran alçada.
Respecte als efectes sonors provocats per l’activitat industrial, cal dir que els deu polígons
industrials se situen propers al casc urbà, i alhora, dins d’aquest i envoltades d’habitatges,
s’ubiquen tallers i indústries de grans característiques.
Finalment, pel que fa als camps electromagnètics induïts per les línies d’alta tensió que travessen el
municipi, les conclusions de diversos estudis són valors molt inferiors als límits fixats per la
normativa (CITCEA-UPC, 2004). En aquest sentit, cal tenir en compte el conveni de cooperació pel
desplaçament de la línia elèctrica a 220 kV, Can Jardí-Mas Figueres en el tram que transcorre per
l’Avinguda de Can Fatjó, al seu pas pel terme municipal de Rubí,que van signar l’Ajuntament de
Rubí, l’ICAEN i la REE (Red Elèctrica d’Espanya) per desplaçar la línia elèctrica mencionada.
ENERGIA
El municipi de Rubí és un punt clau de Catalunya en quant al transport i distribució d’energia
elèctrica, degut a la ubicació de la subcentral elèctrica de la companyia estatal REE (Red Eléctrica
Española), a través de la qual es distribueix l’energia elèctrica des dels centres de producció
catalans (Vandellòs) al conjunt del territori.
El consum elèctric durant el període 1998-2003 mostra que va augmentar en el sector domèstic en
un 35%, i en un 45% en el sector industrial. Això és una taxa de creixement anual d’un 6% i un 8%,
en el sector domèstic i industrial, respectivament. Cal dir, tanmateix, que el consum elèctric
municipal ha disminuït un 2,5% en el mateix període amb l’aplicació de diverses mesures
promogudes des de l’Ajuntament de Rubí.
Pel que fa al gas natural, s’ha generat un consum de 4.810,90 tèrmies per habitant i any des de l’any
2000 al 2004, mantenint-se en el sector domèstic i disminuint en el sector industrial.
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GESTIÓ DE MATERIALS I RESIDUS
Des de l’any 2000, a Rubí es gestiona la recollida de residus mitjançant el model de Residu Mínim,
on hi ha una separació domiciliària de les fraccions de brossa orgànica, el paper i cartró, i el vidre,
amb la diferència amb altres models de la inexistència d’un contenidor groc per a envasos i un altre
de rebuig per a la resta de materials inorgànics, de manera que dins el contenidor tradicional de
rebuig s’hi dipositen tots els residus d’envasos i plàstic.
La matèria orgànica es tracta a la Planta de Compostatge de Can Barba (Terrassa), i la matèria
inorgànica es porta a la Planta de Triatge que pertany al mateix municipi de Rubí. El municipi també
consta d’una deixalleria municipal, una mini-deixalleria al mercat i una deixalleria mòbil, i la resta de
residus que no poden ser recuperats van a l’abocador de Coll Cardús, al municipi de Vacarisses.
Es detecta una reducció de la generació de residus domèstics des de l’any 2002, així com una
recuperació de residus d’un 33%, l’any 2005. Davant d’això, la ràtio respecte el nombre de
contenidors pel vidre i pel paper i cartró són els següents: 263 hab/ contenidor vidre; 256 hab/
contenidor paper i cartró.
Pel que fa als residus industrials, Rubí té un nombre total de 642 empreses que fan declaració de
residus i són gestionats i controlats per l’Agència de Residus de Catalunya. D’altra banda i segons
dades de 1999, es localitzen punts d’abocament incontrolats principalment en zones naturals
properes a la zona urbana, camins rurals de fàcil accés, així com en torrents i barrancs colindants a
zones habitades.
PAISATGE
El paisatge de Rubí és interpretat en 10 unitats paisatgístiques que són alhora, concrecions de les
tres principals categories que es distingeixen en el municipi: el paisatge antròpic, el paisatge
biodivers i el paisatge agrícola:
El paisatge antròpic està format principalment pel nucli urbà de Rubí, però també per les diverses
zones on les activitats humanes tenen o han tingut una gran importància.
El paisatge forestal està format per extensions importants de masses arbrades o arbustives,
generalment relacionades amb el relleu local. Es poden trobar principalment en tres zones: la zona
nord, les valls i les lleres de nombrosos torrents.
El paisatge agrícola conserva encara una certa homogeneïtat sobre el territori. Ni la reducció del
nombre de camps conreats, ni la substitució de la vinya tradicional pel cultiu extensiu de cereals, no
han minvat identitat a unes planes agrícoles de forta empremta visual. També el relleu està
relacionat amb aquest tipus de paisatge, essent les planes de la meitat Oest i Sud (és a dir, les àrees
properes a la Riera de Rubí) les que destaquen per la uniformitat del tractament agrari. Les suaus
ondulacions del relleu i les franges de vegetació associada als torrents són característics de la
conca vallesana.
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Cal esmentar també la presència de masies i ermites arreu del municipi com a part del paisatge
descrit, les quals tenen les seves arrels en èpoques romanes o medievals.
POBLACIÓ I SALUT HUMANA
El municipi té una població de 70.006 habitants (segons el cens de 2005) que es reparteixen en el
territori amb una densitat de població de 2.167,3 hab/km2 . En els darrers 8 anys la població ha
augmentat en més de 14.000 habitants (del 1998 al 2006).
Rubí, amb unes bones comunicacions i ràpides connexions amb les grans vies de comunicació (com
són l’AP-7, la C-58 o l’eix E-9) està enregistrant cada vegada més, una consolidació de les diferents
urbanitzacions situades al terme municipal que passen a ser primeres residències de població
procedent de Barcelona.
El parc d’automòbils ha tingut un creixement espectacular en els últims 20 anys, fins als 42.348
vehicles al 2006, dels quals els turismes representen un 75%, els camions un 12%, i les
motocicletes i els ciclomotors un 6%. Per altra banda, Rubí és un dels municipis on menys
desplaçaments a peu es realitzen.
El nombre de desplaçaments en vehicle privat és sis vegades superior als realitzats amb transport
públic, i quatre vegades superior respecte la mobilitat entre els municipis propers.
Existeixen diverses problemàtiques relacionades amb la xarxa viària de Rubí: en primer lloc, pel que
fa a la circulació peatonal i de vehicles pel centre urbà, on s’ha d’esmentar la reduïda amplada de
molts carrers i voreres, i l’estat deficient del paviment i de les voreres en molts punts del nucli urbà.
En segon lloc, la problemàtica dels accessos als polígons industrials, que es realitzen principalment
per les carreteres comarcals de Gràcia a Manresa (BP-1503) i la de Molins de Rei – Sabadell (C1413) i que generen una gran intensitat de trànsit pesant dins del casc urbà. I, finalment, les
càrregues elevades de trànsit als eixos principals del centre (Carrer Cervantes; Ctra. de Molins amb
c/ N’Alzamora).
Pel que fa als camins, cal destacar que s’hi localitza un sender de gran recorregut, el GR-96, així com
també algun sender local, com ara el RL13. També hi ha la ruta d’interconnexió RI04 (CastellbisbalRubí). L’entramat de vies que s’entrecreuen sobre el sòl no urbanitzable es poden classificar en tres
grups: els eixos territorials d’àmbit supramunicipal, les zones d’influència dels nuclis de població, i
la trama de camins rústecs per comunicar masies.
Quant al transport públic, cal destacar la línia S1 dels FGC (connexió Terrassa - Barcelona), la recent
incorporació de la línia C7 de RENFE (L’Hospitalet – Cerdanyola Universitat – Martorell) i diferents
serveis d’autobusos que realitzen recorreguts interurbans connectant el municipi amb El Papiol,
Molins de Rei, Terrassa, Sant Cugat, Sabadell i Barcelona entre altres.
Pel que fa al transport urbà, s’ha de destacar que la quantitat d’usuaris de les cinc línies
d’autobusos urbans de Rubí ha augmentat de manera molt important en els darrers anys, sobretot a
partir del 2002, coincidint amb l’entrada del transport urbà de Rubí a la xarxa integrada del sistema
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de transport públic metropolità. La major part d’aquestes línies circulen amb una freqüència d’uns
30 minuts aproximadament, a excepció de la línea 3 i la línea 1F que circulen amb una freqüència
menor.
PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I CULTURAL
Segons l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura de la
Generalitat, hi ha un element protegit per la figura BCIN. Aquest element és el Castell de Rubí,
construït entre el segle XIII i el XV.
El planejament també protegeix les masies i les ermites com a elements de patrimoni arquitectònic.
A més a més, com a patrimoni natural cal destacar el Roure (Quercus humilis) del Parc de Ca n’Oriol,
catalogat com a arbre monumental de Catalunya.
El 17 de març de 2004 es va aprovar el Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí, on es referencien els elements arqueològics,
arquitectònics i naturals a considerar per la seva conservació (veure Annex I).
El 3 d’abril de 2006 el ple municipal va declarar alguns arbres del municipi com d’interès local.
RISCOS AMBIENTALS
Quant al risc d’inundacions, segons els plànols de la Delimitació geomorfològica de Zones
potencialment inundables per a la redacció de l'INUNCAT, la Riera de Rubí està catalogada com a
zona potencialment inundable amb un grau de perillositat alt segons el tipus de perill d’inundació.
Segons la delimitació del PEFCAT, s’observa que hi ha edificacions properes al límit definit per la
zona fluvial (zona corresponent a les cotes aconseguides en inundacions amb un període de retorn
de 10 anys). Tanmateix, hi ha certes edificacions, sobretot a la zona del polígon industrial de Can
Jardí, que corresponen al tram final de la Riera dins del terme municipal i que es troben incloses dins
de la zona inundable (zona corresponent a les cotes aconseguides en inundacions amb un període
de retorn de 500 anys). Segons l’ACA, les limitacions als usos permesos dins aquesta zona
inundable no van encaminats a preservar el règim de corrents, sinó a evitar danys importants.
Cal tenir en compte la millora que ha suposat el projecte d’adequació de la llera de la riera, executat
entre el 2001 i el 2004.
Pel que fa al risc d’incendi, segons el mapa d’incendi forestal de la Generalitat de Catalunya, la
comarca del Vallès Occidental està catalogada com una zona de risc d’incendi Baix. Tanmateix, el
municipi de Rubí està inclòs dins dels municipis catalogats pel Departament d’Interior com d’Alt risc
d’incendi. Aquest major risc està relacionat amb el contacte existent de les masses forestals amb les
infraestructures viàries, els polígons industrials i les zones residencials. A més, cal considerar les
nombroses línies elèctriques que creuen el municipi, estretament relacionades amb el risc d’incendi
ja que incrementen la vulnerabilitat del mateix en aquest sentit. D’altra banda, el municipi no té cap
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àrea inclosa dins del perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals, però
cal destacar el contacte amb el perímetre de protecció prioritària de la Serra de Collserola, al sud del
municipi. Cal tenir en compte que el municipi de Rubí disposa dels corresponents Pla de Prevenció
d’Incendis i Pla d’Actuació d’Incendis.
En relació al risc tecnològic/industrial, el municipi de Rubí està localitzat en una de les sis àrees que
trobem a Catalunya amb indústria química: “l’Àrea del Vallès”. En aquesta àrea, entre els municipis
de Rubí i les Franqueses del Vallès s’hi troben sis indústries químiques a considerar, de les quals
una està ubicada al polígon industrial de Can Jardí, al municipi de Rubí.
Quant al risc associat a la xarxa elèctrica, la densa xarxa de línies elèctriques que creuen el municipi
de forma bastant aleatòria i desordenada comporta diferents riscos. D’entre aquests, cal destacar el
risc d’incendi, que com ja s’ha comentat anteriorment, està associat sobretot a zones forestals.
Pel que fa a la perillositat derivada de radiacions induïdes per línies d’alta tensió, les medicions
realitzades en diferents estudis van manifestar que totes eren inferiors als límits establerts. Malgrat
això, no es té coneixement de que el compliment dels requisits legals en aquest sentit estigui lligat
a un risc zero per la població. Així mateix, hi ha altres riscos associats a les línies elèctriques com és
la proximitat a les carreteres, edificis, etc.. que aquests estudis aborden i en fan propostes
d’actuació.

9.2. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS
Els aspectes ambientals descrits han permès generar una primera diagnosi de l’estat ecològic i
ambiental dins del municipi de Rubí, així com també a nivell supramunicipal considerant el seu
encaix en del territori. Han permès identificar els principals problemes i també potencialitats que té
Rubí respecte la seva ordenació urbanística i sobre els quals s’han concretat una sèrie d’objectius
ambientals per a la revisió del POUM i que es resumeixen a continuació:
MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL
A. Afavorir la compacitat dels espais urbans.
B. Regular les activitats extractives.
C. Definir i disposar les zones industrials.
D. Definir i tractar l’espai perimetral dels espais urbans.
E. Salvaguardar l’estructura del relleu dels torrents.
F. Millorar la mobilitat / accessibilitat als polígons industrials.
G. Tenir en compte criteris de mobilitat sostenible i preservació de l’entorn en les noves
infraestructures viàries.
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H. Erradicació usos impropis en horts marginals (residència precària, etc.).
CICLE DE L’AIGUA
I. Recuperar ecològicament i ambientalment els espais fluvials del municipi, en especial, la riera de
Rubí.
J. Fomentar l’estalvi i la reutilització del recurs aigua.
BIODIVERSITAT, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL GENERAL
K. Considerar els espais d’interès per a la connectivitat ecològica en relació al connector ecològic
occidental definit entre “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.
L. Assegurar la permeabilitat ecològica de la zona de contacte entre el connector ecològic occidental
i el Parc de Collserola.
M. Definir els espais a protegir del municipi ja sigui pel seu valor natural, paisatgístic, històric o
social (d’interès local).
N. Tractar les àrees perimetrals de les urbanitzacions en zona forestal.
AMBIENT ATMOSFÈRIC
O. Garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de contaminació atmosfèrica i acústica.
GESTIÓ DELS MATERIALS I RESIDUS
P. Promoure en els edificis, establiments i vialitat pública la previsió d’espais i instal·lacions, així
com la implantació de l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients, que facilitin la
reutilització i la recollida selectiva dels residus i en general les operacions de gestió.
Q. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
PAISATGE
R. Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i harmonitzar els canvis
provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.

9.3. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ ESCOLLIDA
Atès el fort creixement que ha sofert el municipi de Rubí en els darrers 45 anys, es considera
necessària la revisió del planejament urbanístic per tal de definir una nova visió, tant de creixement
com de disposició de noves activitats, així com l’establiment d’un correcte tractament del sòl no
urbanitzable, d’acord amb les visions més actuals de tractament del territori.
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En aquest sentit, la revisió del POUM planteja una ordenació basada en anteriors experiències que ja
deixaven entreveure la necessitat d’un canvi, tant estructural com econòmic, del municipi. Una
proposta anterior a l’actual (A1, a partir d’ara) té força punts en comú amb l’alternativa escollida (A2,
a partir d’ara) quant als la necessitat d’establir la riera de Rubí com a nou eix urbà i de renovar l’àrea
central de Rubí. També en el fet d’incidir sobre els accessos a la ciutat de cara a una millora de la
circulació i de la imatge urbana; en la intenció de preservar els espais d’interès natural; i, en el fet
d’establir un sistema de parcs en el municipi.
Tanmateix, hi ha clares diferències des d’un punt de vista ambiental pel que fa a tipus d’ordenació
urbanística del sòl. La A1 proposa la construcció d’un nou barri residencial sobre una part de les
Valls de Sant Muç, on també s’hi preveien les reserves per a nous equipaments. La necessitat d’una
correcta gestió d’aquests espais per tal d’afavorir la permeabilitat i la connectivitat ecològica, però
també com a separadors urbans i espais verds dins del municipi, porta a l’A2 a dissenyar un sistema
d’espais lliures i oberts amb protecció específica segons les seves característiques i funcions
ecològiques, tot concentrant els equipaments i l’ús residencial –exclusivament el ja existent- en una
franja paral·lela a la riera de Rubí i confrontant amb la nova estació prevista. Així, l’A2 permet la
preservació dels principals grans parcs del municipi: el Parc de les Valls de Sant Muç i el Parc de Ca
n’Oriol i les seves funcions connectores.
En relació amb aquesta última observació, el tipus d’ocupació urbanística que plantegen ambdues
alternatives també constitueix un criteri d’elecció. Així, l’A1, sota el criteri de renovar les àrees
industrials del municipi, proposa aplicar una expansió urbanística entorn a aquestes, que connecti
amb el nucli urbà i que integri una diversitat d’usos i d’altres tipologies d’activitats econòmiques a
més a més de les industrials. L’A2 planteja una contenció del creixement urbanístic al voltant del
nucli urbà amb un augment de la intensitat de l’edificació, la reconversió dels teixits industrials
existents a l’àmbit central en teixit residencial, i la previsió de nous equipaments i activitats
terciàries. Conseqüentment amb el valor natural i funcional d’alguns d’aquests espais i tenint en
compte l’escassetat de sòl urbanitzable existent a Rubí, es considera com a millor opció la proposta
de l’A2. També pel que fa a la preservació dels espais lliures i de potenciar una mínima ocupació
urbanística del sòl. La consideració d’aquest criteri estratègic obra la porta a altres consideracions
com poden ser: el desenvolupament i diversificació del teixit urbà existent, la localització de
determinades expansions urbanístiques moderades i de disposició estratègica, la determinació
racional de la xarxa viària i la mobilitat en termes de sostenibilitat, la configuració d’un sistema
d’espais protegits en base a diferenciació estratègica d’espais no només per la seva composició
sinó també per la seva funcionalitat, etc.

9.4. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
Els objectius ambientals del Pla són un recull de la voluntat de millora envers les principals
preocupacions ambientals del municipi de Rubí que han servit perquè la proposta d’ordenació
urbanística de la revisió del POUM les consideri i les integri i així poder repercutir positivament a la
millora ambiental del municipi. Per verificar que la revisió del POUM és congruent amb els objectius
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ambientals definits en un inici, a continuació s’especifiquen les determinacions que el Pla hi ha fet
al respecte:
OBJECTIUS
AMBIENTALS
DEL PLA

I

A

D

L-K

M

N

H

B

C

F-G

DETERMINACIONS DEL PLA
• La protecció i recuperació ecològica de tot el sistema hídric.
• Una especial atenció a la recuperació, ús i gestió de la Riera de Rubí, ateses les seves
característiques com a riu d’interès connector.
• La definició d’estratègies d’ús del sòl en les àrees inundables pels diversos períodes de
retorn, per tal de reduir el risc d’inundació
• S’afavoreix la compactació del creixement urbanístic.
• Es promou la concentració i la diversitat d’usos, tant al centre urbà com a les
urbanitzacions i als polígons industrials.
• Es prioritza la reconversió dels teixits urbans existents.
• Es prioritza un augment racional de la intensitat d’edificació en quant a ús residencial com
industrial.
• S’opta per definir i ordenar específicament els espais de transició entre el sòl urbà i
urbanitzable.
• S’assegura els espais que formen part del connector ecològic “Sant Llorenç del Munt i
l’Obac-Collserola” a través de la Serra de Can Riquer.
• Es preserva els espais que formen part del connector ecològic, com és la Serra de Can
Guilera.
• S’assegura la preservació i correcta gestió dels indrets de valor excepcional, que inclouen
els espais d’interès per la connectivitat ecològica en relació al connector ecològic
occidental definit entre “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.
• Es proposa establir un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els
connectors ecològics.
• Es vol evitar la degradació dels espais agrícoles inclosos en els principals connectors
ecològics.
• Promou la regulació, limitació i control de les activitats extractives, amb especial atenció a
les situades en els espais d’interès per a la connectivitat ecològica en relació al connector
ecològic occidental definit entre “Sant Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.
• Determina el tractament dels espais lliures de nova formació com a millor encaix en el
paisatge i com a mesura per minimitzar els efectes de pertorbació perimetral dels nuclis
urbans.
• Es dóna continuïtat ecològica al sistema de parcs urbans amb la creació d’una xarxa de
vies verdes.
• Es proposa la titularitat pública de les Valls de Sant Muç i Can Oriol per assegurar-ne una
correcta gestió de manteniment i control de les activitats.
• Es dóna continuïtat entre el sistema de parcs urbans i els connectors ecològics.
• Es delimiten espais de protecció sota la qualificació de Zona Rústica. Corresponen a
aquells espais biodiversos exposats a una pertorbació antròpica elevada que per la seva
situació esdevenen àmbits susceptibles de ser urbanitzats i de generar una anastomosi
urbana entre les diferents urbanitzacions situades al marge esquerra de Rubí. La seva
protecció específica està destinada a evitar aquest fet i a controlar-ne l’ús i el manteniment
d’aquests espais.
• Es prohibeixen els horts periurbans de caire marginal i irregular, eliminant-se tots aquells
que contenen usos residencials precaris, per la seva conversió en zona d’equipaments
municipals.
• Promou la regulació, limitació i control de les activitats extractives amb la proposta de
redacció d’un Pla Especial, i amb especial atenció a les situades en els espais d’interès per
a la connectivitat ecològica en relació al connector ecològic occidental definit entre “Sant
Llorenç del Munt i l’Obac” i “Collserola”.
• Es planteja la reubicació d’els espais industrials situats al centre urbà en un nou sector
discontinu proper al polígon industrial de Cova Solera - Oest amb la superfície necessària
per la seva compensació.
• Es promou un consum mínim de sòl amb la incrementació de l’ocupació i edificabilitat neta
de les parcel·les industrials.
• Es promou la diversitat d’usos en els polígons industrials.
• Es determina la necessitat d’un accés perimetral als polígons industrials i així
desdensificar el trànsit de vehicles pesats en el nucli urbà.
• Es determina la creació de vies verdes per a facilitar l’accés als nous equipaments situats
al Parc de les Valls de Sant Muç, Ca n’Oriol i d’una via paisatgística per l’accés al parc de
Can Calopa.
• Es potencia el transport públic i col·lectiu, amb la construcció de noves infraestructures
150

POUM de Rubí

Informe de Sostenibilitat Ambiental

OBJECTIUS
AMBIENTALS
DEL PLA

R

DETERMINACIONS DEL PLA
viàries i ferroviàries.
• Creació de nous parcs urbans i vies paisatgístiques
• Establiment d’un sistema de continuïtat màxima entre els parcs territorials i els connectors
ecològics

A més a més de la verificació de la congruència del Pla amb els requeriments ambientals, es
dissenya i s’aplica una metodologia per tal de valorar l’impacte ambiental sobre el municipi que
generarà l’aplicació del Pla, i alhora obtenir un perfil ambiental a través de les principals afeccions
sobre el medi ambient i la caracterització d’aquestes. Així doncs, s’identifiquen els efectes
ambientals significatius que puguin causar les determinacions del Pla sobre els factors del medi
(Sòl, Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general; Cicle de l’Aigua, Aire i factors
climàtics, Energia, Gestió dels materials i dels residus; Paisatge; Població i salut humana; Patrimoni
històric i cultural; Riscos Ambientals) i es caracteritzen segons les diferents tipologies d’impactes
definides en l’annex I de la Directiva 42/2001/CE (positius, negatius, simples, acumulatius,
sinèrgics, a curt, mitjà o llarg termini, permanents, temporals, i secundaris) en forma d’expressió
gràfica mitjançant taules.
Finalment, es realitza una segona aproximació semiquantitativa a la magnitud i caràcter positiu o
negatiu del Pla sobre el medi ambient. S’aconsegueix així un “Índex d’impacte” de rang [-2,+2] que
dóna idea de la magnitud de l’impacte de l’alternativa escollida sobre cadascun dels factors del
medi considerats i, en global, per a tot el Pla. Els resultats obtinguts mostren que la revisió del
POUM de Rubí presenta un Índex compensat (valor 0) sobre la Gestió dels materials i residus; un
Índex positiu (superior a 0) en el Sòl; la Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural
general; el Cicle de l’aigua; l’Aire i factors climàtics; l’Energia; el Paisatge; la Població i salut
humana; el Patrimoni històric, arquitectònic i cultural; i, els Riscos ambientals; i, finalment, també
un Índex positiu en la valoració del conjunt global del Pla. Per tant, cal concloure que l’aplicació de
la revisió del POUM tindrà un efecte positiu en termes ambientals.
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