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0. Introducció 1

0. INTRODUCCIÓ 

0.1 Objecte i context d’aquest informe 

El present document constitueix l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) del POUM de 
Sant Pere de Vilamajor, dins el procés d’avaluació ambiental de la proposta. L’objecte de l’avaluació 
ambiental és avaluar, en el més avançat estadi possible del procés de decisió, la qualitat ambiental, i 
les conseqüències, de les visions alternatives i els propòsits de desenvolupament incorporades a les 
iniciatives de polítiques, plans o programes, assegurant la completa integració de consideracions 
rellevants biofísiques, econòmiques, socials i polítiques (Partidario, 1999, extret de la web d’Avaluació 
ambiental de plans i programes del DMAH) 

 

Aquest document s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent en matèria d’avaluació 
ambiental de plans d’ordenació urbanística municipal: Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, i Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient. 

 

0.2 Dades bàsiques del Pla  

Nom del Pla POUM DE SANT PERE DE VILAMAJOR 

Any 2008 

Promotor Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

Autor Carles Doñate 

Superfície total 34,8 km2 
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1. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 
EN L’ÀMBIT DEL PLA 

Bona part de la informació inclosa en aquest apartat procedeix de l’Auditoria Ambiental Municipal de 
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor (Minuartia, 2004), tot i que les cites en el text corresponen a les 
fonts originals. 

 

No obstant això, en alguns casos s’ha actualitzat la informació aportada, bé per disposar de dades 
més recents, bé perquè s’ha considerat oportú ampliar-la o adaptar-la, bé perquè s’han produït canvis 
rellevants que han fet necessària l’actualització d’aquesta informació. Els principals àmbits en els que 
s’ha actualitzat la informació són els següents: 

- Espais naturals protegits 
- Hàbitats d’interès comunitari 
- Recollida de residus municipals 
- Mobilitat 
- Població ocupada 
- Protecció envers la contaminació lluminosa 
- Planejament urbanístic municipal 
- Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 

1.1 Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de 
l’àmbit i el seu entorn 

1.1.1 Situació i característiques generals 

Sant Pere de Vilamajor esta situat a la comarca del Vallès Oriental i el seu terme municipal limita amb 
els municipis de Cànoves i Samalús, El Montseny, Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera, 
Santa Maria de Palautordera i Sant Antoni de Vilamajor. L’àmbit d’estudi en el seu context territorial es 
mostra a la Figura 1. 

 

El terme municipal ocupa una superfície de 34,8 km2 i es troba a uns 305 m d’altitud. La part nord del 
municipi es troba dins l’àmbit del Parc Natural del Montseny, concretament es localitza als vessants 
meridionals del massís del Montseny, al sector de la dreta de la vall de la Tordera, drenat per la 
capçalera de la riera de Vilamajor.   

 

D’acord amb el padró municipal, el nombre d’habitants, a l’any 2005, era de 3.444, el que suposa una 
densitat de població de 99,1 hab./km2.  La Figura 2 mostra l’evolució del padró d’habitants des de 
l’any 1998 al 2005. S’hi observa una lleugera tendència a la disminució de la taxa de creixement, que 
entre l’any 2004 i 2005 va ser del 5%.  
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Figura 1. San Pere de Vilamajor i el seu context territorial 

FONT: Elaboració pròpia a  partir de bases topogràfiques de l’ICC. 

 

 

Figura 2. Evolució de la població 

FONT: IDESCAT 

 

La distribució espacial del poblament es caracteritza per la seva dispersió. Les zones urbanes 
s’estructuren en un nucli urbà i per vuit nuclis dispersos, aquest fet condiciona fortament la gestió 
municipal i la participació dels diferents sectors de la població en la vida local. 

 

L’estructura econòmica actual es caracteritza per la importància del sector dels serveis, que 
constitueix el sector principal del municipi i aplega més de la meitat dels llocs de treball localitzats al 
municipi. Complementàriament existeix un sector industrial i de construcció rellevant. Malgrat 
l’existència d’aquesta activitat econòmica, Sant Pere de Vilamajor presenta un caràcter més 
residencial que productiu, que es reflecteix en el fet que 2 de cada 3 residents treballaven fora del 
municipi segons dades de l’any 2001. 
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1.1.2 Medi físic 

Climatologia 

El relleu delimita el clima del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, que tot i ser de tipus 
mediterrani temperat -amb les precipitacions concentrades durant  la primavera i la tardor, un estiu 
eixut i un hivern amb temperatures suaus- a les parts més elevades, el clima tendeix a ser 
submediterrani, que es caracteritza per hiverns més freds i estius amb un mínim de pluviositat.  

 

Des de 1991 a l’observatori del Mas Joan, situat al mateix terme municipal, es porta a terme la 
recollida de dades meteorològiques.  Malauradament  no es pot considerar un banc de dades amb 
sèries prou llargues per extreure conclusions significatives. Per aquest fet a la Figura 3 es representa 
el diagrama ombrotèrmic de dos observatoris propers al terme municipal: l’observatori de Sant Celoni, 
que disposa d’una sèrie de 30 anys i el del Turó de l’Home amb dades corresponents al període 1941-
1970. 

 

Figura 3. Diagrames ombrotèrmics  

FONT: Panareda, J. 1980. i Catalunya Enginyeria i Gestió. 1991. Citat a l’Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant 
Pere de Vilamajor. Minuartia 2004). 
 

La Taula 1 recull diverses dades relatives a precipitacions a Sant Pere Vilamajor i Turó de l’Home. 

 

 

Taula 1 Precipitacions als observatoris de Sant Pere de Vilamajor i Turó de l’Home, en mm.  

 Precipitacions anuals Hivern  Primavera  Estiu Tardor 
Sant Pere de Vilamajor 883,5 126,6 206,0 221,5 329,4 

Turó de l’Home 1045,5 234,7 281,4 198,1 328,6 
FONT: BOLÒS (1983), VILAR (1987), CATALUNYA, Enginyeria i Gestió SA (1991), Diputació de Barcelona (oficina del Parc 
Natural del Montseny). Citat a l’Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia 2004). 

 

Les zones del terme municipal situades per sobre dels 900 m reben precipitacions en forma de neu, 
tot i que són més abundants i persistents a partir dels 1200. L’època de mes nevades coincideix amb 
els mesos més plujosos (novembre - desembre o febrer - març).  

 

Les temperatures més altes es donen als mesos de juliol i agost, com ho denoten les mitjanes 
mensuals de Sant Pere, que són de 21,9 i 21,6 ºC respectivament.  Les temperatures mitjanes 
màximes dels dos mesos més calorosos són 28,2ºC i 27,6ºC  respectivament.  Les temperatures més 
baixes es donen als mesos de gener amb una mitjana de 4,3 ºC i desembre amb 5,3 ºC.  La mitjana 
anual a Sant Pere de Vilamajor des del 1991 fins el 1997 és de 12,4ºC. La Taula 2 recull diverses 
dades termomètriques als observatoris de Sant Pere de Vilamajor i del Turó de l’Home.  

 

Taula 2. Dades termomètriques als observatoris de Sant Pere de Vilamajor i Turó de l’Home en ºC  

 Turó de l’Home Sant Pere de Vilamajor 
Mitjana anual 6,5 12,4 

Mitjana de les màximes absolutes de juliol 19,4 28,2 
Mitjana anual de les màximes 10,0 17,3 
Mitjana anual de les mínimes 3,1 7,1 

Mitjana de les mínimes absolutes (desembre i gener) -14,2 (gener) 
 

0,6 

FONTS: BOLÒS (1983), VILAR (1987), Diputació de Barcelona (oficina del Parc Natural del Montseny) Citat a l’Auditoria 
Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004). 

 

L’alçada també condiciona les temperatures, de manera que cap al nord del municipi, on s’arriba a 
alçades properes als 1.000 metres, s’assoleixen les temperatures més baixes.  Tot i això, a l’hivern i 
en situacions d’anticicló estàtic, el fet de que el terme municipal de Sant Pere de Vilamajor es localitza 
al fons de la depressió formada per la serralada Litoral i el massís del Montseny, afavoreix la formació 
d’inversions tèrmiques, que provoquen descensos de la temperatura al fons de la vall i l’augment de la 
humitat, sent les boires un fenomen  freqüent.  

 

La humitat a finals d’estiu i principis de tardor és més elevada i les boires més freqüents. El juliol és el 
mes més sec (62,78% a l’estació meteorològica de Granollers); per contra, el novembre és el mes 
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més humit (77,54% d’humitat també a Granollers).  Les dades concretes de humitat de l’única estació 
meteorològica dintre del terme municipal de Sant Pere, al Mas Joan, no estan disponibles.  

 

La diferència en el valor de la humitat d’uns dies als altres és de certa importància i coincideix amb 
oscil·lacions de la pressió atmosfèrica.  Així, els valors més elevats d’humitat es registren els dies amb 
baixes pressions procedents del Mediterrani, i amb les altes pressions tenim els dies més secs, en 
què els vents que bufen de nord a ponent ja han descarregat grans quantitats d’aigua abans d’entrar 
al terme de Sant Pere de Vilamajor. 

 

El règim de vents condiciona la pluviometria, els més freqüents amb procedència de SE, són vents 
humits que segueixen de manera natural el corredor creat pel curs fluvial de la Tordera i del Mogent, y 
que obligats a ascendir en topar amb el Montseny provoquen pluges abundoses a partir de certa 
alçada. 

 

Geologia 

Al municipi de Sant Pere de Vilamajor hi trobem materials paleozoics a sobre dels quals s’hi han 
superposat dos tipus d’estructures, la herciniana, i posteriorment  l’alpina, causant de la morfologia 
actual. Al terme municipal, segons les seves característiques geològiques, es poden diferenciar dues 
grans zones, que es poden observar a la Figura 4  

 

- Al sud del terme municipal es troba una  gran plana de conreu que correspon fonamentalment a 
les terrasses del nivell II. Els materials són neògens argilosos, que  cobreixen arcoses rogenques i 
conglomerats amb còdols molt heteromètrics i de naturalesa majoritàriament ígnia, els quals 
afloren en cert punts de Sant Pere. A les rieres de Canyes i Vallserena s’hi han dipositat materials 
al·luvials del quaternari, de permeabilitat acceptable. 

- Al nord del municipi afloren materials del cambrià-ordovicià (nivells pissarrosos amb diferents 
graus de metamorfisme). També hi trobem afloraments de calcosquists i calcàries del devònic, 
juntament amb materials del carbonífer (a la base, pissarres, i  a sobre, calcàries amb 
intercalacions argiloses).  Aquest últim aflorament, però, tan sols apareix a l’oest, sota el Turó del 
Samont.  També al nord de Sant Pere localitzem graves del quaternari, concentrades sobretot a la 
zona de contacte entre les argiles del neogen i les pissarres del cambrià-ordovicià. 

 

 

Figura 4. Mapa Geològic 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Geomorfologia 

El relleu actual del Vallès Oriental, bàsicament respon a dues fases orogèniques principals: 
l’herciniana i l’alpídica. Al massís del Montseny l’orogènia herciniana va suposar l’aparició de plecs 
isoclinals. L‘orogènia alpídica va afectar tant el sòcol com la cobertora. En el cas del sòcol, es tractava 
de materials vells, molt consolidats, que es fracturaren mitjançant falles i van formar un conjunt de 
blocs elevats o enfonsats respecte al pla de falla.  Aquest procés és el que delimita la comarca 
vallesana com una depressió terciària miocènica, vorejada per un seguit de falles que en marquen el 
límit amb les muntanyes circumdants.  Més endavant, aquesta vall deprimida entre els relleus del 
Montseny i els del Montnegre i el Corredor, va anar quedant terraplenada amb materials poc 
coherents fonamentalment miocènics. 

 

El terme municipal de Sant Pere Vilamajor coincideix amb una de les valls de la sèrie de valls 
existents que penetren el massís del Montseny, orientades de nord a sud o bé de nord-nord-oest a 
sud-sud-est. La riera de Canyes, estructura el municipi, al voltant de la qual s’esglaonen una sèrie de 
replans de materials quaternaris situats a diversos nivells. 

 

La part nord del municipi es situa sota els contraforts llevantins de la Calma i en una graonada sobre 
la vall de la Tordera, de manera que és molt més abrupte que la zona sud. Tal i com s’observa a la 
Figura 5 hi trobem turons que superen els 1000 metres, com són el turó del Pou i el turó d’en Cuc 
(1235 m), el turó de Pi Novell (1272 m) i el de Sant Elies (1003 m).  Les rieres i torrents que solquen 
aquests paratges han motllurat un relleu amb pendents importants, tal i com passa als vessants de la 
riera del Cortès, del sot de Villaró o del sot de la Font Fresca, aquests dos últims tributaris de la 
Tordera. La zona més meridional del terme municipal és suau i correspon majoritàriament a una plana 
formada per terrasses al·luvials ocupada per conreus.   

 

L’orografia del municipi és força abrupta, tal com es mostra a la Figura 6, el 74 % del terme municipal 
presenta pendents superiors al 20%, l’11 % té un pendent entre el 10 al 20 %, i el 15 % inferior al 10 
%. D’acord amb l’article 9 del Decret legislatiu1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, el planejament urbanístic hauria de preservar aquest terrenys amb pendents 
superiors al 20 % de la urbanització sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de 
creixement dels nuclis existents.   

 

 

Figura 5. Elevacions  

Font: Mapa topogràfic 1:5000. ICC 
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Figura 6. Distribució dels pendents del municipi 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic 1:5000. ICC 
 
 
Nota: els percentatges del gràfic estan comptabilitzats sobre el total de la superfície municipal 

 

L’orografia abrupta del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, no només condiciona la normativa 
urbanística sinó que també pot potenciar l’impacte visual i paisatgístic que causarien determinades 
actuacions, causant una pèrdua dels valors paisatgístic del territori. A la Figura 7 es presenta el mapa 
de visibilitat realitzat, considerant diversos punts elevats dels diferents nuclis urbans i vials del 
municipi i el seu entorn.  En aquest mapa s’han marcat amb color gris les zones que no són visibles 
des de cap dels punts de vista considerats y per tant més adients per als assentaments urbans sota 
aquest criteri. La resta del territori és visible, com a mínim, des d’algun dels punts considerats. 
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Figura 7. Visibilitat 

Elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic 1:5000. ICC 

 

Hidrologia 

La vertebració de la xarxa hidrogràfica està molt delimitada pel sistema de falles existent al territori i la 
erosió diferencial. Existeixen dues conques hidrogràfiques, les dels cursos d’aigua que drenen cap al 
riu Mogent, tributari del Besòs i dels que aboquen les seves aigües a la Tordera. 

 

La riera de Canyes o de Vilamajor és l’únic curs d’aigua de certa entitat que existeix al terme  
municipal i és tributària del Mogent.  Tot i això, a causa de les característiques litològiques i 
fisiogràfiques de la conca, que determinen un elevat pendent, en aquesta riera és difícil el 
manteniment d’un cabal mínim.  Fins al nucli urbà, la riera de Canyes té una conca hidrogràfica d’uns 
7,5 Km2. Dintre d’aquesta mateixa conca hidrogràfica, a la part més planera del territori  es troben les 
rieres de can Volard, del Joncar, de Vallserena, de Ribalta i de Rifà. 

 

La carena que conformen els turons de Sant Elies, de Pi Novell, del Pou i el turó d’en Cuc separa les 
dues conques hidrogràfiques i alguns torrents i rieres del nord de Sant Pere aboquen les seves aigües 
a la Tordera (com són els torrents de Santa Susanna, de Vallmanya o la riera de Palau).   

 

La Llei 29/1985, de 2 de agost, d’aigües, en el seu article sisè del títol primer estableix que els 
terrenys que llinden amb les lleres són subjectes, en tota la seva extensió longitudinal: 

 

A una zona de servitud de 5 metres d’amplada, per a ús públic que es regularà 
reglamentàriament. 
A una zona de policia de 100 metres d’amplada en la qual es condicionarà l’ús del sòl i les 
activitats que s’hi desenvolupin. 

 

Aquesta regulació reglamentària del Domini Públic Hidràulic (DPH) s’ha desenvolupat mitjançant el 
Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que 
desenvolupa els títols Preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües i el Reial 
Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual 
s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminar, I, IV, V, VI i 
VIII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües. 

 

El municipi de Sant Pere de Vilamajor no disposa de delimitació del Domini Públic Hidràulic, motiu pel 
qual, s’ha estimat la zona potencial de servitud, a partir dels eixos dels cursos hídrics de la base 
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Visibilitat
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topogràfica 1:5000, considerant una amplada mitjana de llera de 10 m als quals s’ha afegit una franja 
de 5 m  a banda. La Figura 8  mostra el resultat d’aquestes franges. 

Figura 8. Distància a xarxa hidrogràfica 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic 1:5000. ICC 
 
Nota: els percentatges del gràfic estan comptabilitzats sobre el total de la superfície municipal 

La geologia i la litologia de la zona no presenten les característiques idònies per a l’existència 
d’aqüífers, ja que el subsòl de Sant Pere de Vilamajor forma part de dues grans unitats 
morfoestructurals: la serralada Prelitoral, de naturalesa predominantment pissarrosa, i la Depressió 
del Vallès, on predominen les argiles (Figura 9). No obstant això, a la zona plana de la Depressió 
existeixen un bon nombre de pous, encara que amb cabals molt petits, i a base de grans diàmetres i 
galeries filtrants. 

2000 1000 m N
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Figura 9. Mapa hidrogeològic  

FONT: Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya. 1:250.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 1999 

 

El tipus d’aqüífers que trobem a les parts baixes del Montseny són aqüífers en els que el flux 
subterrani es produeix fonamentalment a través d’un medi porós: flux a través d’un aqüífer lliure o 
confinat format per materials detrítics.  

 

Sant Pere de Vilamajor és un municipi on abunden les fonts,  se’n comptabilitzen més d’una trentena, 
repartides per tot el terme municipal.  Les recàrregues d’aquestes fonts varien considerablement, de 
manera que trobem fonts amb alçades de recàrrega properes als 500 metres, mentre que altres tan 
sols recullen les aigües infiltrades 16 metres per sobre del brollador. 

 

Edafologia 

La informació disponible  sobre els sòls existents al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor és  
escassa. A la part nord de Sant Pere es localitzen els sòl forestals, aquests es troben sobre roca mare 
silícica constituïda per pissarres i quarsites. Són sòls bruns (Xerorthents),  mesogròfics, profunds, 
amb perfil ABC, amb pHs moderadament àcids i sense problemes de fertilitat, ja que estan pobrament 
rentats. En ambdós casos es tracta de sòls ben airejats i de textura franco-llimosa. Els percentatges 
de matèria orgànica són, en general, moderats, i l’humus és de tipus mull i mull-moder. 

 

Atmosfera 

La legislació vigent en matèria de qualitat de l’aire estableix els instruments necessaris per a limitar 
les emissions a l’atmosfera d’agents contaminants i definir i establir uns valors de referència per als 
nivells d’immissió.  Per fer la valoració de l’estat de la qualitat de l’aire, es comparen els valors 
mesurats en el territori amb uns nivells de referència que estableix la legislació vigent:  Reial Decret 
1073/2002, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, 
diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carboni, Reial Decret 
1796/2003, relatiu a l’ozó en l’aire ambient. 

 

L’any 2004 (entre el 31 de març i l’1 de juny), el  servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
va dur a terme un estudi al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, per tal de recollir dades sobre 
la presència de contaminants atmosfèrics a l’aire.  Les concentracions de partícules i de diòxid de 
nitrogen registrades van ser inferiors als valors límits establerts per a la protecció de la salut humana. 
No obstant això, van identificar-se elevades concentracions d’ozó durant el període de mostreig, 
concentracions que poden implicar que durant l’any es superin els llindars d’informació a la població i 
el valor objectiu de protecció de la salut establert per l’any 2010. 

 

Les concentracions de benzè detectades van ser baixes, tot i que van registrar-se concentracions de 
toluè, xilè i compostos orgànics a l’entorn del benzè en alguns casos puntualment elevades.  Segons 
el mateix informe, aquests compostos poden ser causants de males olors. 

C.00. AQÜIFERS EN FORMACIONS DE CALCÀRIES I DOLOMIES MASSIVES

C.50. Calcàries devonianes

G.00. AQÜÍFERS EN FORMACIONS DE GRESOS, PISSARRES I ESQUISTS

G.10. Dipòsits detrítics del devonià i del carbonífer pre-hercinià

E.30. Dipòsits detrítics de l'estefano-permià i bundtsandstein

E00. AQÜÍFERS EN FORMACIONS DE CONGLOMERATS, GRESOS I MARGUES

G.20. Dipòsits detrítics cambro-ordovicians i silurians

I 00. AQÜÍFERS MIXTS DE LES DEPRESSIONS NEOGENES I QUATERNÀRIES

I 20. Dipòsits detrítics quaternaris

I 30. Dipòsits detrítics mio-pliocènics

H00. AQÜÍFERS EN FORMACIONS GRANÍTIQUES
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Sant Pere de Vilamajor no disposa d’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), fet que dificulta fer un seguiment continu de la presència de 
contaminants atmosfèrics a l’aire.  Les estacions més properes són les que es troben a Santa Maria 
de Palautordera, Sant Celoni, i Granollers. Pel que fa a la capacitat enfront la contaminació, el 
municipi mostra una capacitat alta per a tots els contaminants atmosfèrics dels mapes de capacitat 
(monòxid de carboni, òxids de nitrogen, partícules sòlides totals, i diòxid de sofre), tal i com indica la 
Figura 10. 

Figura 10. Mapes de capacitat per diferents contaminants  

FONT: Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori. Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 

 

Cobertes del sòl 

Les zones més elevades i gran part del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor es troben   
ocupades per cobertes forestals. Les pastures i camps de cultiu ocupen les zones més baixes del 
municipi amb la presència de masses d’alzinar i assentaments urbans trencant aquest espais 
conreats. 

 
 

L’anàlisi detallada del mapa de cobertes del Sòl de l’any 2.000 es mostra a la Taula 3 i la  

Figura 11. La majoria del terme municipal (un 72 %) correspon a boscos. Les masses boscoses es 
localitzen fonamentalment en els vessants del Montseny i formen part de la gran continuïtat forestal 
que ocupa bona part del massís. Altres sistemes forestals boscosos corresponen a boscos de ribera 
que segueixen els cursos d’aigua o bé a petites taques d’extensions reduïdes que es localitzen en 
sectors de la plana. 

 

A més dels boscos, els sistemes forestals integren bardisses, brolles, falgars, ginebredes, landes, 
pradells i prats secs. D’aquests, les landes, els prats secs i les brolles són les formacions que ocupen 
extensions més importants.  

 

Els matollars (bardisses, brolles, landes i ginebredes) representen un 5 % del terme i estan 
concentrats bàsicament en dues zones, una gran taca per sota dels turons del Samont i de la Moixa 
tocant al límit municipal per la banda esquerra i una més petita als voltants del turó de St. Elies tot, la 
resta de taques més petites es troben disperses per el territori del municipi. 

 

Els prats i herbassars (falgars, pradells i prats secs) representen un 2% i es disposen en petites 
taques situades majoritàriament al voltant del turó de Sant. Elies i Santa. Susanna, però també n’hi ha 
diverses a la plana. 

 

Els conreus representen un 12 % del municipi i estan situats a la plana, a l’entorn dels nuclis urbans i 
de les terrasses fluvials. En alguns punts ascendeixen lleugerament cap als vessants del Montseny i 
s’obren clarianes a les zones forestals, especialment a les zones prou planeres per a portar a terme 
les activitats agràries. Cal destacar el valor paisatgístic d’aquest indrets tals com l’ermita de Santa 
Susanna i Mas Joan, juntament amb d’altres masos com el Samont i el Cortès, entre d’altres. 

Les cobertes urbanes representen el 8% del municipi, l’ocupació del sòl urbà es caracteritza pel seu 
caràcter dispers, ja que trobem diversos nuclis que han anat creixent més o menys deslligats del 
centre urbà.  
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Taula 3. Superfície de les diferents cobertes del sòl a l’any 2000 i percentatge sobre la superfície total del 
municipi 

Coberta Coberta Superfície 
(ha) 

Percentatge sobre la superfície del 
municipi 

% 

Aigües continentals Embassaments 0,7 0,02% 

Arbrat clar Boscos clars (no de ribera) 4,6 0,13% 

  Boscos en franges de protecció 0,8 0,02% 

Arbrat dens Boscos de ribera 9,8 0,28% 

  Boscos densos (no de ribera) 2.498,4 71,86% 

  Boscos tallats arreu 0,5 0,01% 

  Plantacions de plàtans 2,2 0,06% 

  Plantacions de pollancres 0,7 0,02% 

Conreus Altres conreus herbacis 404,6 11,64% 

  Altres conreus llenyosos 13,2 0,38% 

  Basses agrícoles 2,7 0,08% 

  Conreus abandonats - matollars 0,5 0,01% 

  Conreus abandonats - prats 0,5 0,01% 

  Sòls nus agrícoles 0,3 0,01% 

  Vinyes 0,3 0,01% 

Improductiu 
artificial 

Altres zones esportives i 
lúdiques 3,8 0,11% 

  Carreteres 2,7 0,08% 

  Granges 10,3 0,30% 

  Sòls nus urbans 7,2 0,21% 

  Urbanitzat residencial compacte 6,0 0,17% 

  Urbanitzat residencial lax 235,9 6,78% 

  Zones d’extracció minera 1,3 0,04% 

  Zones industrials i comercials 16,1 0,46% 

  Zones verdes urbanes 0,1 0,00% 

Improductiu natural Roquissars 3,2 0,09% 

  Sòls nus forestals 0,4 0,01% 

  Tarteres 0,3 0,01% 

Matollars Matollars 178,8 5,14% 

Prats i herbassars Prats i herbassars 70,8 2,04% 
FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa de cobertes del sòl del 2000. DMAH 

 

Figura 11. Cobertes del sòl a l’any 2000. Percentatges de cada categoria sobre el total municipal 

FONT: Mapa de cobertes del sòl del 2000. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

Nota: els percentatges del gràfic estan comptabilitzats sobre el total de la superfície municipal 
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La Figura 12 mostra l’evolució dels usos del sòl del municipi entre els anys 1987 i 2002. S’hi observa 
que a les dues darreres dècades la superfície boscosa ha anat augmentant superfície a costa sobretot 
dels conreus i, en menor mesura, de les bosquines. La superfície urbanitzada també ha augmentat 
significativament, sobretot entre 1987 i 1992 i entre el 1997 i el 2000. 

 

Figura 12. Evolució dels usos del sòl a Sant Pere de Vilamajor, en el període 1987 – 2002.  

FONT:  Elaboració pròpia a partir de la sèrie de mapes de classificació dels usos del sòl de Catalunya (DMAH). 

 

1.1.3 Medi biòtic 

Vegetació i hàbitats 

Al municipi de Sant Pere de Vilamajor es distingeixen dues zones molt diferenciades pel que fa a la 
vegetació existent. A la part sud la vegetació dominant seria l’alzinar. És aquí on el relleu planer ha 
afavorit les activitats agràries, de manera que els boscos s’han anat substituint per conreus. Al nord 
del terme municipal, que és la zona inclosa dins del Parc Natural del Montseny, les formacions 
boscoses hi són dominants.  

 

La distribució de la vegetació que avui coneixem es el resultat de les intervencions humanes junt amb 
les particulars condicions de cada indret (insolació, sòl...) A continuació es mostra el mapa d’hàbitats 
del municipi, que representa les categories de vegetació de l’àmbit de Sant Pere de Vilamajor (Figura 
13) 

EVOLUCIÓ DELS USOS DEL SÒL

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1987

1992

1997

2002

Altres 17,3 0,4 22,3 47,7

Boscos 2343 2426 2442,4 2480,8

Bosquines i prats 236,9 128,9 149,6 178,2

Conreus 730,7 707,9 651,8 525,4

Zones urbanitzades 148,3 213 211,4 243,5

1987 1992 1997 2002



1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla 15

 

Figura 13. Hàbitats del municipi 

FONT: Cartografia dels hàbitats de Catalunya, DMAH i base topogràfica 1:5000, Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

  

Hàbitat

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

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) muntanyencs

Bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa), esbarzers (Rubus spp.),... mesòfiles, de la muntanya mitjana

Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),... de terra baixa (i de l'estatge montà)

Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles,... grans canals i estanys ornamentals

Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)

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

Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia), silicícoles, dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l'estatge montà)

Camps condicionats com a pastura intensiva

Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

Cingles i penyals silicis de muntanya

Conreus abandonats

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

Conreus herbacis extensius de secà

Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles

Falgars (poblaments de Pteridium aquilinum)

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània

Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

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

Gatelledes (boscos o bosquines de Salix atrocinerea), del territori catalanídic septentrional

Ginebredes (matollars o bosquines de Juniperus communis) de la muntanya mitjana

Grans parcs i jardins

Landes de bruguerola (Calluna vulgaris), acidòfiles

Landes de gòdua (Sarothamnus scoparius), acidòfiles i mesòfiles, de la muntanya mitjana plujosa (i de terra baixa)

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i pradells terofítics silicícoles, mediterranis

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

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

Omedes de terra baixa

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós

Plantacions de coníferes

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits

Pradells de teròfits (Aira caryophyllea, Vulpia myuros, Filago minima, Trifolium arvense,...), silicícoles i sovint de sòls arenosos, de la muntanya mitjana

Rouredes de roure sessiliflor (Quercus petraea), de vegades amb altres caducifolis (Betula pendula,...), acidòfiles i xeromesòfiles, pirinenques

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris ruscínic i catalanídic septentrional

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional

Vivers de plantes llenyoses

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

2000 1000 m N2000 1000 m N
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A continuació es presenta una descripció sintètica de la vegetació del municipi, seguint els estatges 
que es troben d’acord amb les diferències altitudinals: 

 

Estatge de les fagedes: 

La fageda es localitza al Montseny per sobre dels 900 m d’altitud. Està constituïda per espècies 
pròpies de les contrades centreeuropees que, en algun cas, troben aquí al Montseny el seu límit 
meridional de distribució. Pel fet de trobar-se en un dels límits de la seva àrea de distribució a Europa, 
la fageda està en una situació de fragilitat i es troba empobrida. Trobem dues comunitats de fageda: 
la fageda amb descàmpsia i la fageda amb buixol. Aquestes formacions vegetals tan sols es localitzen 
a les zones més elevades de Sant Pere, on hi apareixen de forma aïllada i esporàdica. Una de les 
zones on la fageda té més entitat és a la vessant nord del Turó del Samont. 

 

En aquest estatge també localitzem les landes –formacions arbustives- que apareixen als marges del 
bosc i a les clarianes. Als indrets on el sòl és pobre o altres factors impedeixen el creixement d’arbres 
les landes són permanents; als llocs ocupats per landes com a resultat de l’alteració del bosc 
(explotacions forestals, aclarides…), aquestes aniran evolucionant cap a formacions boscoses més 
madures. 

 

Estatge de la roureda: 

Probablement l’explotació forestal ha fet que l’estatge de la roureda actualment no sigui present a 
Sant Pere. El que sí que hi ha són plantacions de castanyers (en forma de perxada) que, moltes 
vegades, substitueixen rouredes. Aquestes plantacions no són gaire abundants. Una de les més 
extenses es troba a la vessant NE de Sant Elies. 

 

Al SE del municipi de Sant Pere trobem masses forestals de bosc mixt d’alzina i roure (Quercus 
humilis). 

 

Estatge dels alzinars: 

A Sant Pere de Vilamajor també trobem en abundància comunitats d’ alzinars, des dels 800-1000 m 
fins els fons de vall. L’alzinar muntanyenc domina les zones més elevades del terme de Sant Pere 
davallant fins els 500 m. L’alzinar litoral que es trobaria per sota dels 500 m. Sobre el terreny, la 
transició de l’un a l’altre és gradual.  

 

A l’estatge dels alzinars sovint els pins comparteixen dominància amb l’alzinar, com a conseqüència 
de l’explotació forestal. Concretament s’han introduït dues especies de pins: el pi pinyer i el pinastre. 

 

Les comunitats arbustives com les brolles i llistonars apareixen als llocs on ha estat alterat l’alzinar 
(per incendi, explotació forestal, etc.) i ha desaparegut o s’ha esclarissat molt la coberta d’arbres. 
Aquesta comunitat, pot evolucionar cap a un alzinar, si no es produeixen nous elements d’alteració de 
l’indret amb el temps. 

 

Vegetació de ribera: 

L’existència de vegetació de ribera ve condicionada primer per la humitat del sòl i secundàriament per 
l’altitud i per tant no es vincula a cap dels estatges descrits. Creix resseguint els cursos d’aigua, en 
una franja més o menys ampla segons les característiques del curs i del relleu. Entre els boscos de 
ribera trobem la verneda, de la que en distingim dues varietats: la verneda típica, que es fa entre 700 i 
1300 m i és dominant a Sant Pere, i la verneda amb ortiga morta, que creix per sota dels 700 m. La 
riera de Canyes i la de Vallmanya són un bon exemple de zones on hi trobem verneda amb ortiga 
morta. 

 

L’avellanosa és una comunitat que es troba a Sant Pere en zones de ribera, tot i que ocupa 
extensions molt reduïdes. Altres comunitats de ribera presents al municipis són l’omeda (per exemple 
a la riera de Canyes) i la gatelleda típica de les zones baixes (a la riera de Vallserena.) Aquests 
bosquets són un dels components més significatius dels illots de paisatge humit centreeuropeu dins 
l’entorn mediterrani.  

 

En general la vegetació de ribera ha esta molt sovint eliminada i substituïda per plantacions 
d’espècies fustaneres de creixement ràpid , com són el plàtan i el pollancre. A Sant Pere es el cas de 
la riera de Vallserena. 

 

Fauna 

 

La diversitat d’ambients de vegetació i de paisatges i les diferències altitudinals afavoreixen la riquesa 
faunística. Les comunitats d’invertebrats són menys conegudes que les de vertebrats, de manera que 
aquests es tractaran més detalladament. 
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Invertebrats 

Esmentem la presència fa anys del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes); no disposem 
d’informació de la seva distribució actual a Sant Pere. Aquest invertebrat ha vist delmades les seves 
poblacions per la introducció del cranc de riu americà i per l’afanomicosi. 

 

Al llibre vermell de les papallones europees, es fa referència a espècies que es localitzen a l’àrea de 
Sant Pere de Vilamajor (Van Swaay, C.A.M. & Warren, M.S., 1999. Red Data book of European 
butterflies (Rhopalocera)). Indiquem la presència d’espècies amb una distribució global concentrada a 
Europa i que es troben amenaçades al continent (Thymelicus acteon). 

 

Vertebrats 

La fauna de vertebrats que trobem a Sant Pere de Vilamajor està formada per espècies bàsicament 
de requeriments mediterranis. Els vertebrats centreeuropeus es localitzen esporàdicament a les parts 
altes, més fredes i humides, corresponents als territoris coberts per fagedes i landes. Aquestes 
espècies centreeuropees en molts casos troben al massís el seu límit meridional de distribució; seria 
el cas de la musaranya menuda (Sorex minutus), la musaranya cuaquadrada (Sorex araneus), la 
granota roja (Rana temporaria) i la vírbola (Lacerta viridis).  

 

Els sistemes aquàtics constitueixen un ambient particular al que es troben vinculades les espècies 
que requereixen la presència d’aigua. Seria el cas dels peixos, dels amfibis, de les colobres d’aigua, 
d’ocells com el cabusset (Tachybaptus ruficollis), o el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), i de 
mamífers com la rata d’aigua (Arvicola sapidus) o la musaranya d’aigua (Neomys anomalus). 

 

- Peixos 
De les més de deu espècies que s’han trobat al massís del Montseny, la zona estudiada tan sols pot 
estar poblada per barb de muntanya (Barbus meridionalis), que no requereix cabals gaire abundants. 
Sembla ser que algunes poblacions del Montseny s’han vist delmades per la introducció de truita de 
riu. Es troben espècies introduïdes com la carpa (Cyprinus carpio). 

 

- Amfibis 
L’existència de llocs amb aigua condiciona la presència de granotes, gripaus, tritons i salamandres, ja 
que es l’hàbitat que necessiten per a reproduir-se i perquè hi creixin les seves larves. Al municipi de 
Sant Pere s’han localitzat 6 espècies i una més és probable.  

 

- Rèptils 
Les diferències altitudinals que presenta Sant Pere de Vilamajor afavoreixen la diversitat 
herpetològica. Les espècies pròpies d’ambients mediterranis, es localitzen a les parts baixes, mentre 
que les centreeuropees caracteritzen sobretot el sector montsenyenc.. Entre les primeres esmentem 
el dragó comú (Tarentola mauritanica), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la sargantana 
cuallarga (Psammodromus algirus), el llangardaix comú (Lacerta lepida), la serp blanca (Elaphe 
scalaris), la colobra llisa meridional (Coronella girondica) i la serp verda (Malpolon monspessulanus). 
Entre les segones, la sargantana de paret (Podarcis muralis), l’escurçó (Vipera aspis) i la colobra 
boscana (Elaphe longissima). Algunes espècies requereixen la presència d’aigua, com és el cas de la 
colobra de collar (Natrix natrix) i la colobra escurçonera (Natrix maura), o indrets molt humits, com el 
vidriol (Anguis fragilis). És remarcable la presència de la vírbola o lluert (Lacerta viridis), ja que les 
poblacions del Montseny juntament amb les del Sistema Ibèric són les més meridionals de la 
península.  

 

- Ocells 
La composició en espècies varia segons l’època de l’any: a l’hivern hi trobem espècies nòrdiques que 
no hi són a l’estiu, i altres augmenten els seus efectius; a l’estiu aquestes espècies migren o es 
desplacen cap a cotes superiors més fresques. A les terres de baixa altitud a Catalunya es calcula 
que el nombre d’ocells a la tardor - hivern en un ambient donat és entre tres i cinc vegades superior al 
que s’hi troba a la primavera - estiu. Aquesta dada reflecteix la importància que les terres baixes del 
municipi poden tenir per al poblament d’ocells.  

 

De les especies nidificants que s’han observat al municipi en època de cria destaquen diversos 
rapinyaires diürns com l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’astor (Accipiter gentilis), l’esparver (A. nisus), 
l’aligot (Buteo buteo), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) i el falcó mostatxut (Falco subbuteo). Pel 
que fa a rapinyaires nocturns, són abundants l’òliba (Tyto alba), el xot (Otus scops), el mussol comú 
(Athene noctua) i el gamarús (Strix aluco). 

 

A la bassa de can Ribalta, al torrent del Joncar, és a on s’han trobat moltes de les espècies d’ocells 
lligades a medis aquàtics que s’han citat a Sant Pere de Vilamajor: cabusset, martinet de nit, bernat 
pescaire (Ardea cinerea) i agró roig (Ardea purpurea).  

 

- Mamífers 
L’alzinar condiciona la riquesa de la comunitat de mamífers. Abunden a Sant Pere la mostela (Mustela 
nivalis), la geneta o gat mequer (Genetta genetta), el senglar (Sus scrofa), el toixó (Meles meles) i la 
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guineu (Vulpes vulpes). Entre els micromamífers abunden el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i el 
talpó roig (Clethrionomys glareolus). 

 

Als ambients oberts com són la plana vallesana conreada, es troba l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus), 
la musaranya (Crodicura russula), el talp (Talpa europaea), la rata comuna (Rattus norvegicus), la rata 
traginera (Rattus rattus) i el ratolí casolà (Mus musculus), el talpó (Microtus duodecimcostatus) i el 
ratolí de camp (Mus spretus).  

 

Els quiròpters presenten una riquesa destacable.  

 

Valoració global de l’estat de conservació dels sistemes naturals  

Globalment, Sant Pere de Vilamajor presenta un estat prou bo en la conservació dels seus sistemes 
naturals, amb certs elements d’interès tant pel que fa a la fauna i flora com al paisatge. La 
circumstància que part del municipi es trobi dins el Parc o pre-parc ha ajudat a aquest fet, ja que ha 
aturat processos urbanístics o altres actuacions indesitjables (com l’ampliació o consolidació de la 
urbanització dels Refugis del Montseny).  

 

A continuació es fa una síntesi dels aspectes als que cal fer més atenció en relació a l’estat de 
conservació del medi natural i el paisatge.  

 

Els sistemes aquàtics 

Els ecosistemes aquàtics i els seus diversos components són un dels ambients més fàcilment 
degradables i més delicats, alhora que tenen una importància cabdal ja que són els connectors 
biològics més importants que trobem.  

 

Sant Pere no es caracteritza per tenir cursos fluvials amb un cabal molt significatiu, però sí prou 
important com per mantenir una estructura fluvial amb bosc de ribera ben format. Pel que fa a aquest 
ecosistema, podríem diferenciar dues zones segons el seu estat de conservació: 

- La zona inclosa dins el Parc Natural del Montseny, on neixen la major part de rieres que reguen el 
municipi. Aquí l’estat de conservació és bo. 

- Les parts baixes de les rieres, on l’estat de conservació no és massa elevat, ja que en molts trams 
les rieres es troben desproveïdes de la vegetació natural que haurien de portar associada.  Alhora, 

el poc cabal que porten aquestes rieres, a causa de les captacions agrícoles i industrials, agreuja 
l’estat en què es troben. 

 

Pel que fa a fauna associada a zones fluvials i humides, la pèrdua de basses de reg provoca una 
regressió tant en abundància com en nombre d’espècies, sobretot pel que fa a ocells i a peixos. 
També la ja esmentada captació d’aigua per a usos domèstics, agrícoles o industrials, afecta 
directament a aquest tipus de fauna. Diverses espècies de peixos es troben en estat de regressió en 
el conjunt del Montseny (com poden ser l’anguila i la truita), a causa de la contaminació de les aigües i 
de la disminució dels cabals dels cursos mitjans dels rius. 

 

Les espècies d’amfibis, també lligades als ambients aquàtics, presenten fenòmens de regressió. En el 
cas de Sant Pere aquesta desaparició va també lligada a la pèrdua de basses de reg i punts d’aigua 
on els amfibis veien afavorida la seva presència.  

 

Les captacions d’aigua que es produeixen al llarg dels municipis de Sant Pere i Sant Antoni fan 
disminuir considerablement el cabal que les rieres de Vallserena, de Canyes i del Joncar, la qual cosa 
afecta les comunitats vegetals que hi ha instal·lades a les lleres, i de retruc també tota la fauna 
associada a aquests ambients. 

 

És important també l’afectació de les explotacions forestals properes als cursos d’aigua, ja que si la 
tallada és massa intensiva això es tradueix en un augment substancial de l’erosió que provoca una 
baixada de sorres pel curs fluvial, amb la conseqüent homogeneïtzació i allisament de la llera. També 
és important mantenir la vegetació autòctona a les vores dels cursos d’aigua, que té un paper 
moderador de les crescudes sobtades i afavoreixen en certa mesura la depuració natural de les 
aigües contaminades. 

 

Les zones elevades 

Les zones més elevades del municipi de Sant Pere tenen un interès especial pel que fa al paisatge i a 
la vegetació i fauna presents. L’existència d’aquestes zones dins el Parc Natural del Montseny 
garanteix la conservació dels ecosistemes que hi trobem, sobretot dels forestals. 

 

Cal destacar, però, la pèrdua durant els darrers anys de moltes zones de conreus associades a 
masos i masies que han anat quedant abandonades. Aquest fet té una importància destacada ja que 
provoca la pèrdua d’ambients oberts, on hi trobem una flora i fauna totalment diferents de les zones 
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forestals. És el cas de can Nadal, can Surell, can Planell (aquestes dues últimes utilitzades com a 
segones residències) i les Planes del Cortès. 

 

Espècies en regressió 

Tot i el desconeixement que hi ha en molts casos de la dinàmica de les poblacions de la fauna, es 
posa de manifest que algunes espècies o grups presenten una disminució dels seus efectius. Sovint 
no es coneixen els motius d’aquesta regressió, mentre que en altres casos es pot atribuir a unes 
causes definides.  

 

BOADA (citat per MARTÍ, ROSELL i VILARRODONA, 1988) pel que fa als rèptils apunta la regressió 
del lluert. Segons RIBAS (2000), al Vallès Oriental la puput, guatlla, perdiu i tórtora vulgar estarien en 
regressió, així com també el mussol comú, el xot i l’òliba; aquesta última espècie concretament pateix 
una davallada a les zones muntanyenques, incentivada per l’abandonament dels conreus i els 
posteriors processos de reforestació. Segons FERRER (s.d.), al Montseny els coneixements actuals 
no permeten esbrinar si les poblacions d’ocells nidificants o hivernants es troben en bon estat de 
conservació o no; alguns, com els falcònids (concretament el falcó peregrí i el xoriguer) o els 
estornells estarien augmentant, mentre que les espècies mediterrànies d’espais oberts, l’aligot, la 
becada, l’alosa i el còlit ros sembla que estan disminuint. 

 

Ha estat ja indicada l’aparent regressió del poblament d’amfibis (tritó verd, reineta…). Pel que fa als 
mamífers les observacions apunten a la regressió de la llebre (BOADA in MARTÍ, ROSELL i 
VILARRODONA, 1988).  

 

 

1.1.4 Medi socioeconòmic 

Estructura urbana 

L’estructura urbana de Sant Pere es caracteritza per la quantitat de nuclis de població dispersos en el 
territori, una densitat molt baixa i els límits poc definits.  Concretament  està constituït per un centre 
urbà o casc antic i de vuit barris: Can Derrocada, Can Miret, Can Ram, Can Vila, Faldes del 
Montseny, Les Pungoles, Refugis del Montseny i Vallserena. No obstant això, i des d’un punt de vista 
geogràfic, es pot parlar de cinc nuclis urbans: 

- Centre històric i Can Derrocada 
- Les Faldes del Montseny 
- Vallserena 
- Can Vila i Can Ram 
- Les Pungoles i Can Miret 
 

La baixa densitat d’aquests models urbans provoca un alt consum de territori i un alt cost econòmic 
per mantenir i facilitar als habitants d’aquests nuclis uns serveis i infraestructures de qualitat. Aquest 
es el cas de la xarxa viària, el subministrament d’energia, la recollida de residus, el transport públic, 
etc. El cost al qual els veïns han de fer front per tenir aquests mínims serveis és molt més elevat que 
el que han de pagar els habitants de models urbans més compactes.A la Figura 14 es mostra el mapa 
de distància a nuclis urbans, que es el resultat de l’anàlisi duta a terme per tal de valorar com la 
distància a nuclis urbans influeix negativament en l’aptitud per a acollir noves implantacions urbanes. 
Aquest mapa s’ha obtingut a partir de les cobertes del sòl de més de 2 ha classificades com a 
improductiu artificial1 en el mapa de les cobertes del sòl de l’any 2000 (DMAH) i excloent-ne les 
granges.  

 

                                                 
1 Aquesta categoria inclou les següents cobertes: 

− Altres zones esportives i lúdiques 
− Carreteres 
− Sòls nus urbans 
− Urbanitzat residencial compacte 
− Urbanitzat residencial lax 
− Zones d’extracció minera 
− Zones industrials i comercials 
− Zones verdes urbanes 
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Figura 14. Distància a nuclis urbans 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa de cobertes del sòl del 2000. DMAH 

 

Mobilitat 

Sant Pere de Vilamajor s’ubica al nord de l’únic corredor natural del nord-oest del Mediterrani. Per 
aquest indret passen totes les infraestructures de comunicació d’interès regional, peninsular, europeu 
i, fins i tot, transcontinental (Europa-Àfrica). Les principals vies de comunicació que afecten a la 
mobilitat del municipi són les següents: 

- L’autopista AP7 (Barcelona – La Jonquera) situada al sud del  terme municipal. Hi ha sortides i 
entrades a Cardedeu i a Sant Celoni 

- La línia ferroviària de rodalies de RENFE (línia 2 Sant Vicenç – Vilanova / Maçanet). Les estacions 
de Llinars del Vallès i Cardedeu es converteixen en importants pols d’atracció de la població. 

- BP - 5107, que travessa el nucli de Sant Antoni, dividint-lo en dos. Suporta un important trànsit de 
pas. Connecta Llinars del Vallès amb Sant Llorenç Savall. És el principal accés, tant des de llevant 
com des de ponent, al municipi. 

- BP - 5109, d’uns 2 km de llargada. Comunica Sant Antoni amb Sant Pere. És una branca que de 
la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars que dóna accés a Sant Pere. Té continuïtat en forma 
de pista forestal que ascendeix cap al Montseny. 

- A llevant del terme municipal  hi ha la BV - 5108 que uneix Cardedeu i la cruïlla amb la BP - 5107 
prop de Cànoves. Aquesta via es converteix en un important accés al municipi des de l’autopista 
en direcció Girona. La recent construcció de la variant de la C-251 ha afavorit que part d’aquest 
trànsit ara utilitzi aquesta variant i després enllaci amb la BP–5107. 

- La LAV, actualment en construcció i que transcorre en paral·lel a l’autopista AP7. No hi ha 
estacions previstes que afectin a la mobilitat de la població, però aquesta infraestructura pot tenir 
efectes en territori i l’entorn del municipi.  

 

En relació a la xarxa local, els vials de la major part de nuclis tenen poca o cap jerarquia i 
constitueixen simplement l’accés rodat a les parcel·les. El seu disseny i traçat únicament atén a 
aquesta necessitat, i no té cap intenció de generar un espai urbà d’interès i d’ús fàcil i agradable. Es 
tracta de vials que són utilitzats quasi únicament per vehicles, no per vianants. En general no hi ha 
connexió viària directa entre la majoria de nuclis i el centre. Cal destacar també que alguns nuclis, 
com Vallserena i Can Vila tenen entrada i sortida adequades en vehicle per un únic camí, el que pot 
suposar un problema en cas de necessitat ràpida d’evacuació de la població. 

Pel que fa a camins, Sant Pere té una amplia xarxa de camins forestals que porten a diferents fonts, 
ermites i masies de la muntanya. Aquests han estat darrerament millorats a fi de facilitar l’accés a la 
muntanya en cas d’incendi.  

 

No hi ha noves infraestructures viàries previstes dins el terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, si 
bé cal esmentar que el traçat antic del projecte de Quart Cinturó o Autovia Orbital transcorria molt a 
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prop del municipi, en terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor. Malgrat això, les darreres 
propostes de traçat allunyen aquesta infraestructura del municipi i no preveuen que arribi més a l’Est 
del terme municipal de les Franqueses del Vallès. 

 

Figura 15. Mobilitat obligada: nombre diari de desplaçaments totals per motiu i destí 

FONT: IDESCAT 

 

Les xifres de mobilitat obligada han augmentat sensiblement entre els anys 1996 i 2001, tant interns 
com a altres municipis. Cal destacar, però, que els desplaçaments per raons d’estudi han disminuït 
sensiblement entre 1996 i 2001 (Figura 15). 

El parc de vehicles també s’ha vist incrementat en els darrers anys, passant dels 554 vehicles / 1000 
habitants de l’any 2000 als 736 de l’any 2003.  

 

Les dades referides a mitjans de transport utilitzats en la mobilitat obligada, mostren el predomini de 
l’ús del vehicle privat, predomini amb tendència a l’alça, tot i que l’ús del transport col·lectiu també 
s’ha incrementat entre 1991 i 2001 (Figura 16). 

 

Figura 16. Mobilitat obligada: nombre diari de desplaçaments totals per mitjà de transport 

FONT: IDESCAT. 

 
En relació a la mobilitat obligada, cal destacar també el balanç negatiu entre desplaçaments atrets i 
generats. Tot i la tendència a l’increment del nombre de desplaçaments atrets, el fort increment de 
desplaçaments generats fa que aquest balanç cada cop sigui més negatiu (Figura 17). 
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Figura 17. Mobilitat obligada: desplaçaments generats i atrets 

FONT: IDESCAT 

 
Des de l’any 2001 els serveis de transport públic del municipi està integrat en el sistema tarifari 
integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Els serveis existents depenen de l’empresa Sagalés. 
Aquesta companyia gestiona als municipis estudiats dues línies de transport públic:  

 

1. Vilamajor – Granollers – Barcelona.  

Amb parades a Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, Llinars del Vallès, Cardedeu, Centre 
comercial La Roca Village, La Roca, Granollers Estació i Barcelona (Fabra i Puig). A Sant 
Antoni s’atura davant de la deixalleria i davant l’església i a Sant Pere davant del forn de pa 
Sant Pere 

 

2. Línia 1:  Llinars – Sant Antoni – Sant Pere. 

Amb parades a Llinars, Sant Antoni (església i Parc), Can Sauleda, Can Vila, Can Ram, Can 
Miret, Les Pungoles , Sant Julià i Sant Pere (poble) 

 

A Sant Pere el grau d’utilització del transport públic és baix degut, en bona part, al model urbanístic 
dispers, que encareix i dificulta el servei, limitant l’abast de les rutes i la seva freqüència de pas.  

 

El municipi no disposa de carrils específics per a bicicleta, i hi és força limitat l’espai viari dedicat als 
vianants, que es redueix a l’ampla vorera de la carretera BP-5109 que connecta el municipi amb Sant 
Antoni. Tampoc no disposa de pla específic que reguli les actuacions a fer en matèria d'accessibilitat 
als espais públics. 

Pel que fa accidents, cal destacar com a zones negres el tram comprès entre el punt quilomètric 44 i 
el 44,5 de la BP – 5107, que presenta corbes molt tancades i amb desnivell considerable i l’accés a la 
urbanització les Faldes del Montseny des de la carretera BP - 5107. 

 

Activitats econòmiques 

A l’any 2001 el principal sector d’activitat al municipi pel que fa a població ocupada era el sector 
serveis, seguit de la indústria. Cal destacar l’increment de població ocupada en tots els sectors 
d’activitat entre els anys 1996 i 2001 excepte el sector agrari, que va disminuir de 50 a 34 ocupats 
(Figura 18). 

 

Figura 18. Població ocupada per sectors a l’any 2001 

FONT: IDESCAT 
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La major part dels residents ocupats treballen fora del municipi, dada que va incrementar entre els 
anys 1996 i 2001. Cal destacar però, el també l’increment de residents i no residents que treballen al 
municipi (Figura 19). 

 

Figura 19. Localització de l’ocupació a l’any 2001 

FONT: IDESCAT 

 

Figura 20. Distribució de les activitats econòmiques per tipologies. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004). 

 

La Figura 20 mostra la distribució de les activitats econòmiques censades al municipi a l’ any 2002, 
segons el cens d’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)  

 

D’un total de 239 activitats l’estructura econòmica es caracteritza per un predomini d’activitats 
relacionades amb la construcció (46%) i seguida de les relacionades amb el comerç (13%).  Cal 
considerar que les activitats agrícoles i silvícoles no consten en aquest cens. 

 

Pel que fa a la IIAA (Llei 3/98 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental) i segons fonts 
municipals, hi ha 46 activitats subjectes a règim d’autorització, llicència, o comunicació ambiental,  La  
Figura 21 mostra el nombre d’activitats segons annexos.  

 

Figura 21. Nombre d’activitats segons annexos subjectes a la Llei 3/98 de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental2 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004). 

 

A la taula següent es pot observar com les activitats d’Annex I i la majoria de les d’Annex II.1 
corresponen a granges. 

                                                 
2 Algunes de les activitats de Sant Pere estan pendents de classificació.  En aquests casos s’ha optat per l’opció més restrictiva d’entre les 
possibles, és a dir, assimilar-les a l’annex de major incidència ambiental. 
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Taula 4.Tipologia de les activitats per annexos  

ANNEX TIPOLOGIA D’ACTIVITAT NOMBRE D’ACTIVITATS 

ANNEX I Explotació ramadera 1 

TOTAL ANNEX I  1 

ANNEX II.1 Explotació ramadera 16 

 Extracció pedra pissarra 1 

 Fabricació matèria plàstica 1 

 Fabricació pinsos 1 

 Tints paper 1 

TOTAL ANNEX II.1  20 

ANNEX II.2 Estampació teixits 1 

 Fabricació teixits 1 

 Impressió paper 1 

 Taller serralleria 1 

TOTAL ANNEX II.2  4 

ANNEX III Bar - restaurant 7 

 Centre esportiu recreatiu 1 

 Cria i ensinistrament cavalls 2 

 Explotació ramadera 2 

 Fabricació pinsos 1 

 Forn de pa 1 

 Fusteria 2 

 Pàrquing en edifici de vivendes 1 

 Taller mecànic automòbils 1 

 Turisme rural 1 

TOTAL ANNEX III  19 

ANNEX IV Màquines expenedores 1 

 Perruqueria 1 

TOTAL ANNEX IV  2 

TOTAL  46 
FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004). 

 

Activitats agràries 

L’activitat agrària es considerable al terme municipal, sobretot la ramadera.  Segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, a l’any 1996, el sector agrari suposava el 6,5% de la població ocupada de 
Sant Pere, front al 3,2% de Catalunya.  El sector ha sofert una intensificació important, de manera que 
mentre el nombre d’explotacions ha disminuït dràsticament en els darrers 15 anys, la superfície 
agrícola i el cens ramader han incrementat lleugerament. La Figura 22 mostra la disminució del 
nombre d’explotacions  agràries durant els darrers anys, passant de les 102 explotacions a l’any 1989 
fins a les 43 de l’any 1999.   

 

Figura 22. Evolució de la SAU per tipologia de cultiu  

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004). 

 

La superfície agrària és elevada, amb 2.389 ha l’any 1999.  Es de destacar, la rellevància de la 
superfície forestal amb 1.800 ha.  La Figura 23 mostra la evolució de superfície agrària total  la qual  
s’ha mantingut amb poques variacions durant el període 1989-1999.  
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Figura 23. Evolució de la superfície agrària total (1989-1999) 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004). 

 

La SAU (Superfície Agrícola Utilitzada), que és el  conjunt de les terres llaurades i de les terres per a 
pastures permanents, s’ha vist incrementada entre els anys 1989 i 1999. La pràctica totalitat dels 
cultius produïts en la SAU són conreus herbacis (Figura 24), destaquen la producció de cereals i 
farratges, productes necessaris per a l’alimentació del bestiar de les activitats ramaderes. 

 

Figura 24. Evolució de la SAU per tipologia de cultiu. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004). 

 

El cens ramader, s’ha vist incrementat lleugerament (Figura 25) durant els darrers anys.  El tipus de 
bestiar més abundant és el porcí, amb 2.800 unitats ramaderes a Sant Pere.  

 

Figura 25. Evolució del cens ramader. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004). 
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Activitats industrials 

El nombre d’activitats industrials al municipi a l’any 2004 era de 16, orientades principalment al sector 
tèxtil, alimentació, metal·lúrgica i química, tal i com s’observa a la Figura 26. 

 

Figura 26. Distribució de les activitats industrials 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004. 

 

Algunes d’aquestes activitats tenen una incidència ambiental elevada en diferents aspectes 
ambientals, com l’abocament d’aigües residuals (dues activitats amb càrrega contaminant 4 i amb 
sancions per incompliment de requeriments de millora), les emissions a l’atmosfera (3 activitats 
incloses al Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera), o el consum d’energia.  

 

A la Figura 27 es pot observar la  rellevància del sector industrial a sant Pere en relació a diferents 
aspectes ambientals: és el responsable del 36% de tot el consum energètic del municipi, del 33% de 
la generació de residus, i del 33% de l’emissió de CO2. 

 

Figura 27. Estimació de la contribució del sector industrial de Sant Pere a diferents aspectes 
ambientals3. 20024 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals 2004. 

                                                 
3 El percentatge sobre el que s’ha calculat la generació de residus no inclou les dejeccions ramaderes. 
4 Les dades de consum d’aigua són del 2003 
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Activitats amb incidència en la conservació del patrimoni natural 

Activitats extractives 

A l’any 2004 hi havia tres explotacions actives a Sant Pere, totes orientades a l’extracció de pissarres. 
L’explotació Costa dels Caus es localitza prop de la urbanització Refugis del Montseny, ocupant una 
superfície de menys de 1,5 ha. Les altres dues són can Marsal, al NE del municipi, prop de la 
carretera BV-5301, ocupant una mica més de mitja hectàrea, i Manso Samon que es localitza entre el 
turó de la Cova i el Samont, i ocupa una superfície de 0,6 ha. Vegeu la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Activitats extractives en actiu 

FONT:  Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Usos recreatius, esportius i pedagògics 

Bàsicament, els usos recreatius del municipi es concentren al voltant dels nuclis urbans, aprofitant la 
xarxa de camins que hi ha per fer-hi diferents activitats. És molt popular també la zona de Sant Elies, 
on s’hi celebra un aplec el 25 d’abril de cada any. 

  

- Equipaments i activitats pedagògiques: 
Un equipament pedagògic que trobem és l’escola de camp El Polell, a Santa Susanna. És propietat 
de la Diputació de Barcelona. A més de les activitats d’escola de natura, s’hi fan cursos de cap de 
setmana per a grups d’adults i famílies. Està gestionat per l’Associació l’Esbarzer, a Mas Joan. 

 

- Itineraris excursionistes senyalitzats i àrees de lleure: 
Les rutes que actualment s’usen més per a passejar són les que envolten el nucli, connectant amb les 
urbanitzacions del voltant, i també les que pugen cap a Sant Elies.  Pel que fa a àrees de lleure, tan 
sols trobem una zona amb barbacoes, de propietat privada. Es localitza a can Miret. 

 

Activitats cinegètiques 

Al terme de Sant Pere hi localitzem 4 Àrees Privades de Caça (APC) que tenen el seu àmbit totalment 
o en part dins el municipi. La Taula 5 mostra la matrícula, nom i titularitat de cada una d’aquestes 
àrees. 

 

Les APC B-10.142 i B-10.217 es dediquen principalment a caça menor (perdiu, conill, colom, tord, 
becada... ) i secundàriament a caça major (porc senglar). La APC B-10.188 caça principalment 
senglar, i com a segon aprofitament espècies de caça menor (conill, perdiu, colom, becada, 
estornell...). D’acord amb les dades de les darreres 5 temporades, altres espècies caçades són el 
tudó, tórtora, colom roquer, faisà (de repoblació), garsa, xixella, cornella, gaig, tord ala roig, griva, 
guineu; més esporàdicament s’ha caçat ànec collverd, becadell comú, fredeluga i llebre. Finalment, a 
la B-10.373 es caça porc senglar.  

 

Diverses APC fan repoblacions de conill, perdiu i faisà; a la darrera temporada una APC ha fet 
repoblació de guatlla (no caçada segons les dades de captures). 

 

Al municipi hi ha un Refugi de fauna salvatge, amb una superfície de 10 ha, declarat per l’Ordre d’11 
de novembre de 1996. 

 

L’àmbit dels Refugis del Montseny està declarat zona de seguretat. Diferents zones urbanes o dels 
seus entorns, que no han estat declarades zones de seguretat, es localitzen fora dels límits de 
qualsevol APC. Per aquest motiu existeixen extensions que serien zones d’aprofitament comú; això 
succeeix sobretot a Can Vila i Can Ram, al nord de Les Pungoles, a les Faldes del Montseny i a 
l’entorn de Sant Julià d’Alfou.  

 

Taula 5. Àrees privades de caça i superfícies a Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor 

MATRÍCULA NOM ÀREA TITULAR SUPERFÍCIE 
TOTAL (ha) 

SUPERFÍCIE A ST. 
PERE (ha) 

B-10.142 S. Pere de 
Vilamajor 

Societat Caçadors Sant 
Pere de Vilamajor 

1271 1119 

B-10.188 Sant Elies Societat Caçadors 
Montseny 

1214 1014 

B-10.217 S.V. Societat Caçadors Sant 
Antoni Vilamajor 

712 131 

B-10.373 Can Quintana Josep Maria Volart 824 356 
FONT: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

Incidència del creixement urbà sobre els espais naturals 

Des de sempre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor han estat llocs molt valorats per les poblacions 
de les rodalies, de manera que s’han acabat creant urbanitzacions, de vegades bastant deslligades 
dels dos nuclis urbans. Aquestes poden tenir una incidència important als espais naturals (soroll, 
moviments de terres, abocaments de residus sòlids, increment de risc d’incendi...), especialment en el 
cas de la urbanització dels Refugis del Montseny, que es troba dins la zona de Parc natural. Per altra 
banda, aquests assentaments trenquen la continuïtat entre les masses forestals adjacents. 
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1.1.5 Vectors ambientals 

Aigua 

La qualitat del servei d’abastament d’aigua, que històricament ha patit deficiències importants, ha 
estat condicionada per la dispersió urbanística i les diferents situacions administratives dels nuclis que 
els configuren. Aquest fet ha millorat gràcies a la connexió amb la xarxa bàsica que gestiona ATLL 
(Aigües Ter Llobregat).  Des de l’any 2002 la xarxa pública la gestiona CASSA (Companyia d’Aigües 
de Sabadell SA). 

 

Segons dades facilitades per CASSA, a l’any 2003 la xarxa pública de Sant Pere va captar 419.631 m3 
d’aigua, dels quals 168.575 m3 procedents de pous municipals i 251.056 m3 procedents de la planta 
d’ATLL.  D’aquesta aigua elevada, el 69% es va registrar i el 31% no es va comptabilitzar5.  L’aigua de 
xarxa registrada es va veure incrementada significativament a l’any 2003 degut a que a partir del mes 
de juny del mateix any la xarxa de Can Vila va entrar a formar part de la xarxa municipal.  Pel que fa a 
l’origen de les aigües, destacar que entre els anys 1.998 i 2003 es va passar d’un 8% d’origen 
superficial a un 60%, gràcies a la connexió, efectiva des de desembre del 2002, amb la xarxa d’ATLL. 

 

A banda captacions d’aigua per a la xarxa pública d’abastament, al municipi hi ha un nombre 
important de captacions pròpies autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua.  Aquestes captacions, 
on s’inclouen també les xarxes pròpies dels nuclis no recepcionats, representen un cabal màxim 
autoritzat d’uns 200.000 m3 anuals. Destaca l’ús majoritari agrari (Figura 29) 

 

Durant l’any 2003 es van consumir entorn uns 1.164.947 m3 d’aigua al municipi. El 55% del aigua va 
ser consumida per activitats agràries, el 27% pel consum domèstic i el 17 % per usos industrials. 
Destaca que un 31 % de l’aigua de xarxa era no comptabilitzada.  En relació amb la distribució dels 
consums del municipi respecte els de Catalunya, cal destacar una contribució del sector domèstic als 
consums globals significativament superior i una contribució del sector industrial clarament inferior 
(vegeu la Figura 30). 

                                                 
5 L’aigua no comptabilitzada inclou tant les pèrdues com els consums no quantificats per manca de comptadors 

 

Figura 29. Aprofitaments d’aigua als municipis de Sant Pere inscrits al Registre d’aigües de l’Agència 
Catalana de l’aigua 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 

 

Figura 30. Consum global d’aigua per sectors durant l’any 2003 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004).  

 

La Figura 31 il·lustra les captacions, consums i sanejament de l’aigua al municipi des d’una visió 
global. S’hi pot observar com la majoria de captacions provenen d’aigües subterrànies, i com el volum 
d’aigua distribuïda a través de la xarxa pública és clarament inferior a l’aigua distribuïda per fonts 
pròpies. 
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Figura 31. Esquema del cicle de l’aigua a Sant Pere de Vilamajor, 2003 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004).  

Aquesta nova EDAR va ser projectada per a solucionar els problemes d’obsolescència i sobrecàrrega 
de l’antiga EDAR. Les aigües residuals dels barris de la conca de Vallforners no són sanejades per 
aquesta depuradora. Les de les Faldes del Montseny són tractades a la nova EDAR de Cànoves, i les 
de les Pungoles seran canalitzades a la futura EDAR de la Roca del Vallès. 

 

Residus 

La producció de residus municipals, a l’any 2006, va ser de 2.812 tones, amb un índex de producció 
de 2,15 Kg/hab./dia. Cal tenir present que els residus municipals inclouen la brossa unitària recollida 
al domicili, la recollida selectiva, i els residus recollits a la deixalleria. Aquest índex és sensiblement 
superior al de la comarca, que al mateix any 2006 va ser d’1,42 Kg/hab./dia.  A la Figura 32 es mostra 
l’evolució de l’índex de producció de residus a Sant Pere i es compara amb el del Vallès Oriental. 
Durant el període analitzat (1998-2006) s’observa un increment del 60% en el mateix període, passant 
del 1,39 Kg/hab./dia del 1998 al 2,15 Kg/hab./dia al 2006.  

 

Figura 32. Evolució de l’índex de generació de residus municipals. 

FONT:  Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

La Figura 33 mostra l’evolució de la recollida per a les diferents fraccions de residus municipals. 
Aquesta evolució inclou tant els residus recollits a domicili (unitària i selectiva) com els aportats a la 
deixalleria. Cal aclarir que la fracció altres inclou: residus voluminosos, residus de poda i jardineria, 
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piles, medicaments, tèxtils i altres residus recollits a la deixalleria. Es pot veure a la figura un salt 
important d’aquesta fracció a l’any 2005 degut a un increment puntual de recollida de residus 
voluminosos. 

 

Figura 33. Evolució de la recollida de residus municipals per tipologia. 

FONT:  Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

Si es compten totes les aportacions de les diferents quantitats de residus de la recollida selectiva, 
l’any 2002 es van recuperar entorn el 30%. Aquest nivell de recollida selectiva és molt semblant al de 
la comarca, i presenta una tendència positiva. El salt produït a l’any 2005 és degut a l’increment 
puntual de recollida de residus voluminosos esmentat més amunt (Figura 34). 

 

Figura 34. Evolució del percentatge de recollida selectiva de residus municipals. 

FONT:  Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

La Figura 35, mostra el flux global dels residus al municipi per a l’any 2002. La major part de dels 
residus produïts al municipi, són residus o subproductes del sector agrari, malgrat tot, la totalitat 
d’aquests residus són valoritzats. Pel que fa als residus municipals, s’observa que solament un 13,1% 
dels residus generats són valoritzats o reciclats, fet que remarca la manca de la recollida orgànica, i la 
baixa recollida selectiva del municipi en algunes fraccions.  
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Figura 35 Esquema global de producció i gestió dels residus  generats al municipi de Sant Pere de 
Vilamajor al 2002. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004).  

 

 

 

A partir del flux global de residus presentat es detalla el flux de residus municipals, que es caracteritza 
per una baixa valorització o reciclatge dels residus generats. De les 2.417 tones generades solament 
el 13,1% d’elles es destinen a valorització o reciclatge. El residu que més es valoritza és el vidre amb 
54,7%, enfront del 45,3% que es destina a deposició. La resta de fraccions, el percentatge de 
recollida selectiva no arriba al 20% en cap dels casos.  

 

A la Figura 36 es poden comparar els percentatges de valorització i reciclatge assolits per Sant Pere 
amb els objectius del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya al 2001-2006, marcats 
per l’any 2003. El municipi no assoleix cap dels objectius de valorització i reciclatge de les fraccions 
marcats per aquest programa.  
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Figura 36. Esquema de generació, recollida i gestió dels residus municipals generats al municipi de Sant 
Pere de Vilamajor al 2002. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004).  

 

Energia 

El consum final d’energia calculat per l’any 2002 és de 6672 TEP  (TEP: Tona Equivalent de Petroli, 
és la unitat que s’utilitza per a comparar diverses fonts d’energia). Aquest valor implica un índex de 
consum final de 2,28 TEP/habitant. Aquest índex es situa lleugerament per sobre de la mitjana de 
Catalunya, que va ser de 2,25 TEP/habitant (Figura 37) 

 

Figura 37. Índex de consum final d’energia al 2002. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 

 

La font d’energia més utilitzada al municipi són els combustibles líquids amb més el 50% del consum, 
aquest consum es comparable al consum mig de Catalunya. La segona font d’energia més consumida 
es l’electricitat amb un 27 % del consum i finalment de GLP un  23% GLP. La Figura 38 es pot 
comparar l’estructura  del consum final d’energia als municipis de Sant Pere i Sant Antoni i a 
Catalunya per a l’any 20026.   

 

Per sectors, el principal consumidor són els transports, seguits de la indústria i el sector domèstic. El 
consum final d’energia del sector domèstic a l’any 2002 s’ha estimat en 934 TEP a Sant Pere, que 
suposa un índex de 0,32 TEP / (hab·any) xifra relativament superior a la mitjana de Catalunya, que pel 
mateix any va ser de 0,29 TEP / (hab·any).  

 

                                                 
6 L’apartat d’altres s’inclou consum d’energia directa a partir de carbó, coc de petroli, residus industrials no renovables, biomassa forestal i 
agrícola, biogàs, biodièsel, i energia solar tèrmica 
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Per fonts, la més utilitzada va ser l’electricitat, en proporcions que gairebé doblen la mitjana de 
Catalunya i, la segona, els combustibles líquids en proporcions també clarament superiors (Figura 
39).  Aquest resultat és degut en bona part a la inexistència de canalització de gas natural al municipi. 

 

Figura 38. Estructura del consum final d’energia al 2002. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 

 

Figura 39. Consum final d’energia del sector domèstic per fonts, 2002 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 

L’esquema global dels consums finals d’energia per fonts i sectors es mostra a la Figura 40. 

 

Figura 40. Consum final a Sant Pere de Vilamajor, 2002 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 
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Emissions a l’atmosfera 

La Figura 41 mostra les emissions de l’any 2002 estimades per Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor  
per cada contaminant, i l’índex d’emissió de diòxid de carboni per habitant.  

 

Figura 41. Emissió dels principals contaminants als dos municipis.  2002 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 

 

L’índex d’emissió de CO2 a Sant Pere és sensiblement inferior a la mitjana de Catalunya, i la quantitat 
global d’aquest gas emesa al municipi no supera la capacitat de fixació estimada (Figura 42) 

 

Un altre aspecte a considerar en base a les emissions de CO2 és la capacitat de fixació d’aquest gas 
per part dels boscos del municipi.  La Figura 42 mostra com, tot i que els valors d’emissió són 
significativament superiors a Sant Pere, la seva elevada superfície de boscos permet fixar tot el gas 
emès, mentre que a Sant Antoni només es fixa un 19% del CO2 emès.  

 

Figura 42. Relació entre emissions i capacitat de fixació de CO2. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 

 

Contaminació lluminosa 

El Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
concreta les característiques de les zones en funció de la seva protecció a la contaminació lluminosa. 
El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció seran les E4: 

- Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les 
àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees 
coincidents amb la Xarxa natura 2000. 

- Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea 
de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000. 

- Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable. 

- Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de 
serveis i també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual haurà 
de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n’haurà de 
fer l’aprovació. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 
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El Departament de Medi Ambient i Habitatge va aprovar el 19 de desembre de 2007 el mapa de la 
protecció envers la contaminació lluminosa (Figura 58), amb les esmenes presentades pels 
ajuntaments. El mapa situa l’àmbit en el marc de la zona E2. 

El pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent ha de concretar el programa 
d’actuacions per a l’adaptació de l’enllumenat públic i les accions per promoure l’adequació de la 
il·luminació exterior de titularitat privada. El Pla ha de contenir:  

- L’anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció envers la contaminació lluminosa del 
municipi  

- Les actuacions prioritzades  
- El calendari d’execució de l’adaptació, segons la incidència de la contaminació lluminosa en el 

medi ambient.  
L’Oficina per a la Protecció de la Contaminació Lluminosa assessorarà i col·laborarà amb els 
ajuntaments per a la redacció del pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent. 
Promourà plans pilot a l'àmbit comarcal de projectes d'adequació dels enllumenats existents.  

 

Figura 43 Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa 

FONT: DMAH 
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Soroll 

Sant Pere de Vilamajor és un municipi sense grans zones urbanes, de caràcter residencial, i dispers. 
Per aquest motiu es pot afirmar que, tot i que l’impacte sonor no és molt elevat, aquest es troba 
relacionat amb el trànsit, algunes activitats de pública concurrència, i algunes activitats industrials. 

 

A la tardor del 2002 es van prendre mesures de nivell de soroll a cinc punts del municipi. Els valors 
obtinguts mostren que les dues mesures del centre sobrepassava els 65 dB(A), valor límit de 
l’Ordenança municipal  reguladora de soroll i vibracions vigent al municipi des de 1995 per a zones de 
sensibilitat acústica moderada durant el dia. La resta de punts (Can Vila, Les Faldes, i Vallserena), 
mostraven valors inferiors als 62 dB. 

 

Taula 6. Nivells sonors establerts a l’Ordenança municipal reguladora de soroll i vibracions  

Valors límit d’immissió en  dB(A) 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 

AMBIENT EXTERIOR AMBIENT INTERIOR 

 Dia  
(7 a 22h) 

Nit 
(22 a 7h) 

Dia  
(7 a 22h) 

Nit 
(22 a 7h) 

Zona sensibilitat acústica alta 60 50 30 25 

Zona sensibilitat acústica moderada 65 55 35 30 

Zona sensibilitat acústica baixa 70 60 40 35 
FONT: Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, citat a l’Auditoria Ambiental 
Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 

 

1.1.6 Àrees de risc   

Risc d’inundacions 

No es disposa de delimitació de les zones inundables del municipi, de manera que l’única cartografia 
disponible relativa al risc d’inundacions és la de les zones potencialment inundables des d’un punt de 
vista geomorfològic de l’INUNCAT (Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya) que és 
la que es mostra a la Figura 44. 

 

Figura 44. Delimitació de les Zones potencialment inundables 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 
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D’aquest plànol cal destacar la presència de zones potencialment inundables en sòls urbans 
consolidats, principalment al centre històric i a la urbanització de Vallserena. 

 

Risc d’incendis forestals 

El Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) estableix que el 
municipi presenta un elevat risc d’incendi, per això disposa de Pla d’Actuació Municipal front al risc 
d’incendis que va actualitzant periòdicament. Certament, el mapa de risc estàtic d’incendis forestals 
(Figura 45), mostra que les zones amb risc moderat o alt representen més de la meitat del terme 
municipal. 

La Figura 45 mostra les superfícies segons el nivell de risc del mapa de perill bàsic d’incendis 
forestals del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  En aquesta figura es pot observar que 
existeixen zones   que presenten zones amb risc moderat o alt.  Destacar que més de la meitat del 
municipi es troba dins una d’aquestes dues categories.  El risc d’incendis es veu  agreujat per la 
presència de les nombroses urbanitzacions que es troben en contacte directe amb les masses 
forestals.  

 

Figura 45. Risc estàtic d’incendis forestals  

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 

Nota: els percentatges del gràfic estan comptabilitzats sobre el total de la superfície municipal 

2000 1000 m N

20%

36%

44%

Risc alt
Risc moderat
Risc baix



1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla 39

 

Riscos sísmics 

El Pla Especial d'Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT) estableix que han d’elaborar el 
corresponent Pla d’Actuació Municipal: 

- Els municipis que tinguin una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període de 
retorn associat de 500 anys segons el mapa de Perillositat Sísmica. 

- Els municipis pels que s’ha calculat que es superaria el llindar de dany de referència7 en el parc 
d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme esperat en l’esmentat període de 
500 anys. 

 

La intensitat sísmica és igual a VII, i per tant ha de tenir el Pla d’Actuació Municipal. 

 

Figura 46 Mapa d’intensitat sísmica present al SISMICAT 

FONT:  SISMICAT 

                                                 
7 dany sofert per un municipi consistent en més de 50 edificis inhabitables o més d’un 10% 
del total d’edificis del municipi inhabitables. 

 

Risc químic 

Totes les instal·lacions afectades pel RD 1254/99, de 16 de juliol, pel qual s’aproven les mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, tenen 
l’obligació comú d’elaborar un Pla d’Emergència Interior en el que es defineixin els mitjans i 
procediments d’actuació necessaris per prevenir els accidents de qualsevol tipus i per limitar els seus 
efectes a l’interior de l’establiment.  A més, les instal·lacions que tinguin determinades substàncies 
perilloses a partir de certs llindars estan obligades a facilitar la informació necessària a la Direcció 
General d’Emergències i Seguretat Civil (DGESC) per elaborar un Pla d’Emergència Exterior. 

 

Segons la informació recollida a l’auditoria ambiental, al municipi no existeix cap instal·lació industrial 
afectada per aquesta normativa.  Tampoc no existeix als municipis de les rodalies cap instal·lació 
industrial que pugui desencadenar accidents greus que afectin al terme municipal, de manera que de 
Sant Pere no esta obligat a elaborar Pla d’Actuació Municipal per risc industrial. 

 

Transport de mercaderies perilloses 

El Pla Especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril (TRANSCAT), determina les zones de Catalunya on el risc de patir una emergència 
relacionada amb el transport de productes perillosos és més elevat, i obliga a aquests municipis a 
elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal. 

 

Segons l’Auditoria ambiental de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. (Minuartia, Estudis Ambientals, 
2004) l’autopista AP-7 es troba inclosa a la anàlisi del flux del TRANSCAT. Ja que presenta un volum 
important de vehicles amb mercaderies perilloses. Durant el període 1999 – 2002 el volum aproximat 
de vehicles amb mercaderies perilloses en aquest tram va ser de 133 camions per dia estàndard, flux 
classificat com a important.. 

 

El transport de matèries perilloses per ferrocarril, queda fora del terme municipal, tot i això la línia 
fèrria de Port Bou queda propera al límit del terme municipal. Aquesta línia té un flux considerat baix 
(menys de 45.000 tones anuals de mercaderies perilloses).  

 

La DGESC recomana que els municipis situats a menys de 500 metres d’una via amb flux important 
de mercaderies perilloses, tant carretera com ferrocarril, elaborin el corresponent Pla d’Actuació 
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Municipal per accidents en el transport de mercaderies perilloses, sempre que en aquesta franja de 
500 m hi hagi elements vulnerables que es puguin veure afectats.  En el cas de Sant Pere queda fora 
d’aquesta franja per a les dues infraestructures: AP-7 i línia ferroviària, de manera que no és 
necessari que el municipi elabori aquest PAM. 

 

Riscos associats a radiació electromagnètica 

Hi ha una línia elèctrica d’alta tensió aèria que va de Santa Maria de Palautordera a Cànoves, que 
travessa el municipi per sobre els nuclis de Vallserena i Les Faldes, amb risc d’afectació per radiació 
electromagnètica a alguns habitatges d’aquests nuclis tal i com s’observa a la Figura 47. 

 

 

Figura 47. Línies elèctriques d’alta tensió 

FONT: Base topogràfica 1:50.000 de l’ICC 
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1.1.7 Àrees o elements d’interès 

Espais naturals protegits 

El 47% del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor està inclòs a l’espai de la Xarxa Natura 2000 
Massís del Montseny. Aquesta superfície coincideix amb l’espai inclòs al PEIN amb el mateix nom de 
Massís del Montseny.  

El Parc Natural del Montseny, amb una extensió total de 31.064 ha ocupa el 61% del terme municipal. 
Aquest àmbit està regulat pel Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del 
Montseny (document aprovat inicialment al 2007). 

La Figura 48 mostra la distribució dels espais naturals protegits. 

 

 

Figura 48. Espais naturals protegits 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa d’espais inclosos al PEIN (DMAH), Xarxa Natura 2000 (DMAH) i Parc Natural del 
Montseny (Diputació de Barcelona) 
 
Nota: els percentatges del gràfic estan comptabilitzats sobre el total de la superfície municipal 
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Hàbitats d’interès comunitari 

Sant Pere compta amb una part significativa d’hàbitats d’interès comunitari d’acord amb la Directiva 
92/43/CEE, coneguda com a Directiva hàbitats. A la Taula 7, on es mostra la superfície d’hàbitats 
d’interès comunitari del municipi, es pot observar que aquests ocupen unes 2.298,2 ha (66% de la 
superfície total del municipi), majoritàriament d’alzinars i carrascars, i de pinedes mediterrànies. 
D’aquesta superfície, 38,3 ha les ocupen hàbitats d’interès comunitari prioritaris8, que corresponen a 
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alnio-Padion). La Figura 49 i la Figura 50 mostren la 
distribució dels hàbitats d’interès comunitari per tipologies i per prioritat respectivament. 

 

Taula 7.Superfície dels hàbitats d’interès comunitari 

Hàbitat Prioritari Superfície (ha) 

4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques No 5,8 

5130 
Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures 
calcícoles No 3,1 

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola No 2,3 

9120 Fagedes acidòfiles No 62,9 

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) Si 38,3 

9260 Castanyedes No 36,3 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera No 2,7 

9330 Suredes No 0,1 

9340 Alzinars i carrascars No 1.514,8 

9540 Pinedes mediterrànies No 631,9 

Total     2.298,2 
 
FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa dels hàbitats de Catalunya. DMAH 

                                                 
8 Els hàbitats prioritaris són, segons la mateixa Directiva hàbitats, aquells que estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució 
natural en la Unió Europea la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la Comunitat atesa la importància de la 
proporció de la seva àrea de distribució natural dins el seu territori. 

 

Figura 49. Distribució dels hàbitats d’interès comunitari 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa d’hàbitats d’interès comunitari, DMAH 
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Figura 50. Distribució dels hàbitats d’interès comunitari prioritaris 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa d’hàbitats d’interès comunitari, DMAH 

 

Àrees d’interès per a la connectivitat 

La localització del municipi a la depressió del Vallès fa que les connexions biològiques que tinguin un 
especial interès biogeogràfic, ja que intercomuniquen la plana de la Selva amb la del Llobregat, alhora 
que constitueixen l’enllaç entre el massís del Montseny, d’una banda, i el Montnegre i el Corredor, de 
l’altra. Atès el predomini de sòls forestals en aquestes dues formacions muntanyoses, s’accentua 
l’interès com a connector biològic de la plana del Baix Montseny, ja que representa la principal via de 
fluxos demogràfics i genètics per a les espècies de tipus mediterrani associades a medis oberts. 

 

El terme municipal de Sant Pere de Vilamajor és travessat per l’anomenada Via Verda La Calma – 
Corredor, reconeguda en el Manifest de Sant Celoni per al reconeixement de les Vies Verdes del 
Vallès (2004) i concretada a la publicació les Vies Verdes del Vallès (Gordi, J. et al 2006). Aquesta via 
verda uneix els PEIN del Montseny i el Montnegre – Corredor i, en terme de Sant Pere, transcorre per 
dos ramals: l’un seguint la vall de la riera de Vallserena i l’altre per la riera de Vilamajor i la riera de la 
Giola (vegeu la Figura 51). 
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Figura 51. Delimitació de la Via Verda La Calma - Corredor.  

FONT:  Les Vies Verdes del Vallès (Gordi, J. et al. 2006) 

Pel que fa a la connectivitat per a la fauna terrestre, cal destacar que bona part del municipi presenta 
uns índex de resistència a la dispersió molt baixos, si bé alguns espais plana assoleixen índex de 
resistència elevats. Aquesta diagnosi s’ha obtingut aplicant el model DISPERSA (Rosell et al. 2003), 
que analitza diferents atributs del paisatge associats a l’abundància de mamífers de mida mitjana 
durant l’època de dispersió i períodes amb elevat nombre de desplaçaments dels mamífers (Rosell &. 
Brotons, 2003). La Figura 52 mostra l’índex resultant d’aplicar aquest model en l’àmbit objecte 
d’aquest estudi, i s’identifiquen com a àrees d’interès per a la connectivitat aquelles amb valor de 
l’índex de resistència 5 o inferior. En aquest sentit, cal destacar l’important paper de connectors que 
juguen els espais vinculats als diferents cursos fluvials que transcorren per la plana: torrent del fou, 
torrent de Can Gol, riera de Lima i riera de Vallserena. 
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Figura 52. Resistència a la dispersió de fauna terrestre.  

FONT:  Model DISPERSA (Rosell, C.,Planas, V., & Navàs, F. 2003) 

Figura 53. Àrees d’interès per a la dispersió de fauna terrestre.  

FONT:  Model DISPERSA (Rosell, C.,Planas, V., & Navàs, F. 2003)) 
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Altres zones d’interès ecològic, socioeconòmic, i paisatgístic 

Aquest apartat recull diferents elements d’interès per a la conservació del patrimoni natural i el 
paisatge, que se sintetitzen també a la Figura 54. 

Xarxa fluvial 

Els cursos d’aigua són ambients propis que s’han de valorar per la fauna i la vegetació que tenen 
associades, i que en alguns casos només es troba aquí, com es en el cas dels peixos. Molts trams de 
les rieres i sots del municipi estan ocupats per vernedes (ja sigui verneda amb ortiga morta o verneda 
típica), les quals estan considerades hàbitats d’interès prioritari a la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (coneguda com a Directiva Hàbitats). 
A les parts baixes dels trams fluvials del  municipi aquestes vernedes no es troben en un estat gaire 
bo de conservació. 

 

Cal remarcar la importància de les dues rieres amb més entitat la riera de Canyes i el torrent del 
Joncar: La de Canyes pateix una degradació notable, tan pel que fa a qualitat de les aigües, com a la 
reducció del seu cabal a causa de les captacions agrícoles i industrials, i també des del punt de vista 
del bosc de ribera, que ha estat tallat en certes zones. El torrent del Joncar, presenta  un estat millor, 
tot i que també pateix problemes de reducció del seu cabal. 

Basses de reg 

Les basses de reg mantenen una rica fauna i flora d’aigües quietes. Cal destacar la rica avifauna que 
presenta el municipi gràcies a algunes basses de reg prou grans que determinades especies, com 
bernats pescaires, cabusset, martinet de nit, agró roig, etc., les fan servir de refugi d’espècies. La 
bassa que també té diverses cites destacables d’aus és la de Can Vidal. Aquest tipus d’hàbitats, són 
molt vulnerables i s’han deteriorat progressivament en les darreres dècades, 

Turons i relleus amb significat paisatgístic 

Els turons com Sant Elies, el turó de la Cova, el turó del Samont i el del Pi Novell,  constitueixen fites 
en el paisatge i tenen un pes visual remarcable, dins del context paisatgístic de tot el municipi. 

 

Així mateix, considerant les visuals des dels nucli urbà de Sant Pere, tota la vessant que puja cap a la 
Calma té una importància paisatgística rellevant. 

 

 

Conreus i pastures immersos en les masses forestals 

Al terme es distingeixen dos sectors ben diferenciats: al nord, el bosc és l’ambient dominant. Les 
clarianes forestals obertes per a conreus i pastures, normalment al voltant de les masies, tenen un 
valor remarcable, tant per a la fauna com per a la flora. Mantenir actives les explotacions agrícoles 
que avui en dia encara persisteixen i intentar promoure aquest tipus d’activitat a les zones més 
elevades és d’especial importància. Cal destacar aquí el Cortès, dedicada sobretot a la ramaderia. Al 
sud del terme correspon a la plana vallesana, a on es combinen zones obertes agrícoles amb espais 
forestals. Seria bo preservar les masses forestals que avui en dia encara persisteixen per les seves 
funcions ecològiques als ecosistemes agraris. 

Alzinars 

Les taques  d’alzinar que existeixen a la plana son de gran interès ecològic paisatgístic. Pel fet que la 
seva localització es fora de la massa forestal dels vessants montsenyencs, i per tractar-se del bosc 
autòcton representatiu de la regió. 

Arbres monumentals 

Dins dels municipi hi trobem diversos arbres remarcables. Alguns d’ells compten amb algun nivell de 
protecció. La Taula 8 presenta un llistat que recull els arbres més remarcables indicant si estan 
protegits: 

Taula 8. Arbres remarcables (el número es correspon amb l’indicat al plànol 10)  

NÚM. NOM ESPÈCIE 
1 Roure gros  Quercus pubescens 
2 Roure de can Ram Quercus pubescens 
3 Alzines del Cortès Quercus ilex 
4 Alzina rodona (Sant Elies) Quercus ilex 
5 Castanyer del Clot Castanea sativa 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004). 
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Figura 54. Altres zones d’interès ecològic i paisatgístic. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004) i 
elaboració pròpia. 

Síntesi d’àrees o elements d’interès 

La Figura 55 mostra una síntesi de les àrees o elements d’interès identificades als apartats anteriors. 

Figura 55. Síntesi d’àrees o elements d’interès. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004) i 
elaboració pròpia. 
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Patrimoni cultural i arquitectònic 

Com a patrimoni cultural i arquitectònic de Sant Pere en destaca la Torre Roja, l'església de Sant Pere 
i la Rectoria. Cal esmentar també l'antiga ermita de Can Nadal d'origen pre-romànic i que passa per 
ser la més antiga de tot el municipi, l’ermita de Sant Susanna i l'ermita dedicada a Sant Elies. 

 

1.2 Determinació de l’aptitud del territori 

La determinació de l’aptitud del territori per a acollir usos urbans s’ha desenvolupat mitjançant 
l’aplicació d’un model cartogràfic basat en SIG (Sistemes d’informació Geogràfica) que ha integrat 
diferents aspectes del medi, que s’han considerat vinculants. En concret, s’han tingut en compte les 
cobertes del sòl, els hàbitats d’interès comunitari d’acord amb la Directiva 92/43/CEE, els espais 
protegits, els pendents, la visibilitat, la xarxa hidrogràfica, la distància als nuclis urbans i el risc 
d’incendis forestals. Tanmateix, cal considerar que la integració en aquest procés metodològic d’altres 
aspectes medi ambientals -tals com la connectivitat ecològica, el paper dels espais agraris, la 
mobilitat, la ubicació de determinats equipaments o instal·lacions- no ha estat possible pel fer de que 
són complexes d’avaluar, d’interpretar, i de representar d’una manera global i caldria integrar-hi 
aspectes territorials i socioeconòmics que en al majoria dels casos manca informació.  

 

La Figura 56 mostra l’esquema de la metodologia plantejada amb els criteris utilitzats per tal d’obtenir 
la proposta d’ordenació definitiva. La integració de tots aquests criteris mitjançant un SIG ha permès 
generar un mapa d’aptituds del territori per acollir usos urbans que ha servit de base a la resta de 
l’equip per a desenvolupar la nova proposta d’ordenació (Figura 57). Cal considerar aquest document 
com un pas més enllà en el procés d’avaluació i anàlisi del territori per a identificar i reconduir, en la 
mesura del possible, eventuals problemàtiques heretades de planejaments anteriors, i per a plantejar 
noves solucions que encaixin millor amb el territori municipal. 

 

Els valors d’aquest mapa corresponen a un índex de 0 a 10, on els valors més baixos corresponen a 
zones amb poca vocació per acollir usos urbans, i els valors més alts a zones amb possible aptitud 
per acollir aquests usos.  

 

D’acord amb aquests criteris, i tal i com s’observa a la figura esmentada, només el 6,3% del terme 
municipal presenta una valor de cinc o superior, que correspondria al llindar mínim d’aptitud per a 
acollir usos urbans, mentre el 70% presenta un valor de zero que correspondria a àrees amb aptitud 
nul·la per aquests usos. 
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Figura 56. Esquema del procés d’avaluació de l’aptitud del territori i d’obtenció de la proposta 
d’ordenació 

 

Figura 57. Aptitud del territori per a usos urbans 

Font: elaboració pròpia a partir de diverses fonts 
 
Nota: els percentatges del gràfic estan comptabilitzats sobre el total de la superfície municipal 
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1.3 Diagnosi i aspectes clau 

La major part dels elements de diagnosi recollits en aquest apartat provenen de l’Auditoria Ambiental 
Municipal de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor (Minuartia, Estudis Ambientals, 2004)  

Medi físic i biòtic 

- Presència de diverses zones i elements d’interès per a la conservació del patrimoni biològic i el 
paisatge 

- Existència del Parc Natural del Montseny i possible ampliació del mateix com a elements que 
afavoreixen la conservació dels valors naturals i paisatgístics 

- Pèrdues notables de biodiversitat en relació als sistemes aquàtics, hàbitats als que s’associen 
diversos elements d’interès i que són vulnerables per les reduïdes extensions que ocupen en el 
territori 

- Pèrdua del paisatge en mosaic de les zones elevades dels municipis, fet que disminueix la 
diversitat d’ambients i afecta directament la biodiversitat 

- Nivells de contaminants atmosfèrics per sota els llindars establerts per la normativa vigent amb 
l’excepció de l’ozó. Concentracions puntualment elevades d’hidrocarburs. 

 

Medi socioeconòmic 

Estructura urbana 

- Creixement extensiu i baixa densitat urbanística que provoquen una major ocupació del territori i 
encariment dels serveis 

- Existència de creixements urbans pretèrits amb una feble estructuració i dèficits d’equipaments i 
zones verdes 

- Risc d’elevats consums de sòl i de formació de continus urbans amb efecte barrera al voltant dels 
nuclis urbans de Sant Pere 

Mobilitat 

- Localització de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor en un important corredor i molt a prop 
d’infraestructures viàries de primer ordre, cosa que els atorga bona connectivitat i afavoreix el 
creixement demogràfic de la zona 

- Existència de projectes viaris que posen en perill la connectivitat biològica dins dels dos municipis, 
alhora que trenquen la connectivitat entre el Montseny i el Montnegre i Corredor 

- Increment del parc de vehicles i afavoriment de la utilització del vehicle privat a causa del model 
extensiu d’urbanització del municipi 

- Ús limitat del transport públic principalment per la baixa freqüència del servei i la insuficiència dels 
recorreguts de les línies. 

- Importants limitacions en l’espai viari dedicat als vianants i inexistència de polítiques per afavorir la 
mobilitat amb bicicleta  

- Presència de barreres arquitectòniques en carrers i edificis públics  
- Existència de problemàtiques derivades d’un ús poc cívic del vehicle privat, tant de turismes com 

de motos, sobretot en època de vacances i en les urbanitzacions  
- Increment dels accidents amb víctimes durant els últims anys en ambdós municipis i existència 

d’un important punt negre en la xarxa viària intermunicipal de Sant Pere de Vilamajor 
- Inexistència de connexió viària directa entre el nucli antic de Sant Pere i la gran majoria 

d’urbanitzacions del seu terme municipal 

Activitats econòmiques  

- Estructura econòmica dominada pel sector de la construcció i seguida d’activitats relacionades 
amb el comerç 

- Presència significativa d’activitats amb incidència ambiental moderada o alta 
- Elevada incidència potencial de les activitats econòmiques sobre la qualitat dels recursos hídrics 
- Alta contribució del sector industrial de Sant Pere al consum energètic i a la generació de residus 

del municipi 
- Presència de 3 indústries a Sant Pere incloses al CAPCA i elevada percepció per part dels 

ciutadans de molèsties causades per la fàbrica de pinsos del Pla 
- Nivell de seguiment de l’adequació legal de les activitats econòmiques per part de les 

administracions locals acceptable, tot i la possibilitat de millorar-ne alguns aspectes 
- Disponibilitat de sòl industrial, tot i la necessitat, en algun cas, de millorar-ne la ubicació 
- Manteniment d’una activitat agrària notable, amb tendència a l’increment del regadiu i creixement 

del cens ramader i elements positius per a la biodiversitat 
 

Activitats amb incidència en la conservació del patrimoni natural 

- Existència d’activitats que incideixen negativament o constitueixen un risc per a la conservació del 
medi natural i el paisatge 

- Risc d’afeccions al medi natural per activitats de lleure 
 

Vectors ambientals 

Aigua  

- Important contribució del sector agrari al consum global d’aigua, i pes del sector domèstic 
clarament superior a la mitjana de Catalunya 



1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla 51

- Elevat percentatge d’aigua de xarxa no comptabilitzada  
 

Residus 

- Increment progressiu de la generació de residus municipals al llarg dels darrers anys  
- Elevat índex per habitant de producció de residus, amb un cert increment progressiu al llarg dels 

anys, superior a la mitjana comarcal i a la autonòmica  
- Baix percentatge de materials valoritzats degut a la manca de recollida selectiva de la matèria 

orgànica i als dèficits de participació   
- Generació de residus industrials poc rellevant  
- Elevat nivell de producció de runes i altres residus de la construcció 
- Rellevant producció de residus agrícoles i ramaders  

 

Energia  

- Consums finals caracteritzats per la important dependència als combustibles líquids 
- El sector transports, principal consumidor final d’energia, tot i l’elevat índex de consum del sector 

domèstic  
- Rellevància de la indústria en el consum energètic global 

 

Atmosfera  

- Nivells d’emissió de diòxid de carboni de Sant Pere semblants a la mitjana de Catalunya 
- El sector transports, principal responsable de les emissions de contaminants, tot i la considerable 

contribució del sector industrial  
 

Soroll 

- Nivell de soroll elevat a causa del trànsit a les principals vies d’entrada i sortida que travessen el 
municipi, i aparentment bona qualitat acústica a la resta del territori 

- Baixa incidència del soroll causat per les activitats i el veïnatge  
 

Elements d’interès 

- Elevat percentatge del municipi constituït per hàbitats d’interès comunitari 
- Necessitat de mantenir i potenciar la funció connectora dels espais vinculats als diferents cursos 

fluvials que transcorren per la plana (torrent del fou, torrent de Can Gol, riera de Lima i riera de 
Vallserena) 

- Identificació de diferents elements d’interès ecològic i paisatgístic que cal preservar  
- Patrimoni històric i arquitectònic que requereix eines de protecció i conservació 

 

Àrees de risc 

- Elevat nivell de prevenció front al risc d’incendis forestals tot i la necessitat d’incrementar la 
protecció front a altres riscos naturals 

- Riscos associats a l’activitat industrial baixos i que no obliguen a l’elaboració de cap Pla 
d’Actuació Municipal 

- Presència d’una línia d’alta tensió que creua el terme de Sant Pere des de Vallserena a Les 
Faldes del Montseny 
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1.4 Referents i requeriments normatius que afecten l’àmbit d’ordenació 

1.4.1 Obligacions jurídiques en matèria de biodiversitat, sòl, aigua, aire, clima i 
paisatge sobre les quals el Pla té capacitat d’incidència 

Les obligacions jurídiques en matèria de biodiversitat, sòl, aigua, aire, clima i paisatge dels plans 
directors queden definides a diferents nivells que ha continuació es detallen.   

En el marc del Programa de medi ambient de la Unió Europea es defineixen quatre àrees d’actuació 
prioritàries que han de regir les estratègies de planificació territorial dels països de la Unió Europea.  

- Intentar resoldre el canvi climàtic. 
- Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i detenir la pèrdua de biodiversitat en la 

Unió Europea i al món i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació. 
- Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de contaminants d’origen 

humà, inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni riscs significatius sobre la salut 
humana; política centrada en el principi de precaució i de prevenció de riscs. 

- Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de 
càrrega del medi ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement econòmic mitjançant un 
augment notable de l’eficiència dels recursos, la desmaterialització de l’economia i la prevenció de 
la generació de residus. 

 

Biodiversitat 

Existeixen diverses estratègies i convenis a diferents nivells que defineixen una sèrie de principis per 
a la prevenció i lluita global vers la conservació de la diversitat biològica. Entre ells destaquen 
l’Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat, el Conveni de Rio sobre la diversitat 
biològica, l’Estratègia paneuropea per a la diversitat biològica, l’Estratègia de la Unió Europea per a la 
biodiversitat o l’Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat.  

A Catalunya s’està elaborant de del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica. Aquest 
document té definits eixos, objectius estratègics i objectius operatius, i s’està definint el contingut de 
les seves accions concretes. L’Estratègia catalana comparteix els grans objectius del corpus jurídic 
internacional, però els concreta i adequa a la situació i les especificitats pròpies de Catalunya. La 
proposta vol ser d’aplicació al conjunt de la matriu territorial i no solament als espais naturals protegits 
i pretén integrar les consideracions en matèria de biodiversitat al conjunt de les polítiques de 
desenvolupament territorial i econòmic. En tot cas, el seu objectiu bàsic i central és el d’invertir la 
tendència actual de pèrdua de la diversitat d’ecosistemes, d’espècies i de dotacions genètiques que  

 

configuren la diversitat biològica de Catalunya. En la seva versió actual l’Estratègia catalana consta 
de: 

- 4 Eixos 

- 22 Objectius estratègics 

- 63 Objectius operatius 

- 293 Accions 

A més d’això, cal fer referència al document Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de 

Catalunya (DMAH, 2006). Tot i no tenir valor jurídic, constitueix un document de referència per establir 

objectius i criteris en aquest camp. 

 

Aigua 

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per la que 

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, marca un conjunt 

d’objectius ambientals, en bona part dels quals el planejament del territori pot tenir incidència i que 

són, especialment: 

- Prevenir i protegir el deteriorament dels ecosistemes aquàtics, terrestres i zones humides 
directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

- Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics 
disponibles. 

- Protegir i millorar el medi aquàtic en les seves diverses formes. 
- Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves 

contaminacions. 
- Contribuir a prevenir i pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 
- Protegir les aigües territorials i marines. 
 

D’aquests àmbits, aquells objectius en els quals el planejament del territori sembla tenir major 

capacitat d’incidència són: 

- Prevenir i protegir el deteriorament dels ecosistemes aquàtics, terrestres i zones humides 
- Facilitar l’ús sostenible de l’aigua. 
- Protegir i millorar el medi aquàtic en les seves diverses formes. 
- Contribuir a prevenir i pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 
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Medi ambient atmosfèric 

La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat 

de l’aire té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia comuna dirigida a:  

- Definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Comunitat per a evitar, prevenir o 
reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el seu conjunt. 

- Avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als estats membres. 
- Disposar d’informació adequada sobre la qualitat de l’aire ambient i procurar que el públic tingui 

coneixement de la mateixa, entre d’altres coses amb llindars d’alerta. 
- Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.  
 
Entre els objectius de la Directiva, aquells sobre els quals el planejament del territori pot tenir major 

capacitat d’incidència són: 

- Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la 
contaminació de l’aire. 

- Preveure la localització dels equipaments de mesura de la qualitat de l’aire. 
- Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari. 
 

Sòl 

No existeix cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre el sòl. En l’àmbit 

de la Unió Europea, no obstant això, existeix una Comunicació de la Comissió al Consell, el 

Parlament Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè de les regions (COM/2002/0179 final, no 

publicada al DOCE) titulada Cap a una estratègia temàtica per a la protecció del sòl. En base a aquest 

document, es detecten determinats objectius sobre els quals el planejament del territori sembla tenir 

capacitat d’incidència i que són els següents: 

- Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria orgànica, 
contaminació, segellat, compactació, reducció de la seva biodiversitat, salinització i inundació i 
esllavissament. 

- Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 
- Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la salinització, les 

inundacions i l’esllavissament de terres. 
- Protegir les terres dotades d’un valor primordial des del punt de vista agrari. 

L’ordenació del territori pot tenir un paper important en la protecció dels recursos edàfics, limitant el 

segellat del sòl i fent que en les decisions relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les seves 

característiques (per exemple, el risc d’erosió). Pel que fa al Pallars Sobirà és una comarca en la que 

tradicionalment les activitats primàries han modelat el territori, ja sigui com a conseqüència de les 

activitats agràries o les ramaderes. La disminució d’aquestes activitats ha tingut com a conseqüència 

uns canvis a les cobertes del sòl que poden tenir efectes en els processos geomorfològics dels sòls i 

dels vessants. Per tant els objectius sobre els quals el planejament del territori té major capacitat 

d’incidència són: 

- Protegir els sòls dels processos d’erosió i esllavissades.  
- Protegir les terres dotades d’un valor primordial des del punt de vista agrari. 
 

Canvi climàtic 

Existeixen, en aquesta matèria, diversos convenis i protocols internacionals i europeus entre els quals 
el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al citat 
conveni o l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic que marquen els objectius en la lluita contra el 
canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos. També el Llibre Blanc del Transport i els 
Principis per al Desenvolupament Sostenible del Consell d’Europa fan èmfasi en la importància del 
reequilibri dels modes de transport per a un desenvolupament més sostenible. 

L’any 2007, Espanya presenta el segon Plan de asignaciones i la Estrategia española del cambio 
climático, aprovada per la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic i el Consejo del 
Clima, i orientada a fer front a la reducció d’emissions en els sectors difusos (aquells no sotmesos a la 
Directiva del mercat d’emissions). 

A Catalunya, el Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012 és el primer document que d’una 
manera coordinada i integrada tracta el canvi climàtic dins el conjunt de l’acció de govern de la 
Generalitat de Catalunya. El Pla incorpora les següents línies d’actuació: 

 

PROGRAMA 1. REDUCCIÓ D’EMISSIONS EN ELS SECTORS DIFUSOS  

- Subprograma 1.1 Reducció d’emissions al sector agrari 
- Subprograma 1.2 Reducció d’emissions a la construcció i l’ús dels habitatges 
- Subprograma 1.3 Reducció d’emissions al sector dels serveis 
- Subprograma 1.4 Reducció d’emissions a la indústria no sotmesa a la Directiva 
- Subprograma 1.5 Reducció d’emissions per la prevenció i el tractament dels residus 
- Subprograma 1.6 Reducció d’emissions al transport i la mobilitat  
- Subprograma 1.7 Acords voluntaris i experiències pilot de Domestic Offset Projects per a la 

mitigació del canvi climàtic 
- Subprograma 1.8 Reducció de les emissions de gasos fluorats 
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PROGRAMA 2. SUPORT A LES INSTAL·LACIONS COBERTES PER LA DIRECTIVA DE COMERÇ 
DE DRETS D’EMISSIÓ 

- Subprograma 2.1 Reducció interna de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
- Subprograma 2.2 Utilització dels mecanismes de flexibilitat  
 

PROGRAMA 3. ACCIONS TRANSVERSALS PER A LA MITIGACIÓ  

- Subprograma 3.1 Exemplificació de l’Administració  
- Subprograma 3.2 Sensibilització, educació ambiental i participació per concertar l’acció per fer 

front al canvi climàtic  
- Subprograma 3.3 Impuls de la recerca en l’àmbit del clima, de l’acció per a la mitigació i de 

l’avaluació  
 

MESURES SECTORIALS DE SUPORT 

- Mesures sectorials de suport al sector agropecuari 
- Mesures sectorials de suport al sector domèstic 
- Mesures sectorials de suport al sector industrial 
- Mesures de suport al sector dels serveis 
- Mesures de suport al sector del transport i la mobilitat 
 

Paisatge 

El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i la planificació 

del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques. A Catalunya la Llei 

8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, promou el reconeixement, la 

protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per tal d’harmonitzar la preservació dels seus valors 

patrimonials, culturals i econòmics amb un desenvolupament sostenible. 

La Llei es basa en els principis d’actuació següents: 

- La necessitat d’afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització 
racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes. 

- La preservació, mitjançant l’establiment de mesures protectores del paisatge, del dret dels 
ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu. 

- El reconeixement que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de 
valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, patrimonial i identitària. 

- La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del 
territori, i de l’edificació. 

- La necessitat de la cooperació entre les diferents administracions públiques en l’elaboració de les 
polítiques de paisatge. 

- La promoció de polítiques de concertació pública i privada en l’adopció d’instruments i en les 
decisions sobre el paisatge. 

- La promoció de la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions, l’adopció 
d’instruments i la presa de decisions sobre el paisatge. 

- La impulsió de la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials, professionals i 
econòmics, especialment dels col·legis professionals, les universitats, les associacions de defensa 
de la natura i els representants de les organitzacions empresarials i sindicals. 

- El foment de la formació en matèria de paisatge. 
 

Els objectius que emanen d’aquests documents sobre els quals el planejament del territori té major 

capacitat d’incidència són els següents: 

- Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i/o preservar-lo. 
- Integrar el paisatge en les polítiques de planificació. 
- Considerar els efectes paisatgístics dels projectes d’urbanització, de creació d’infraestructures i de 

l’edificació. 
- Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges semi-naturals. 
 

1.4.2 Planejament territorial 

Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, és 
l'instrument director d'ordenació territorial de Catalunya i fixa un model organitzatiu d'administracions 
inferiors a la Generalitat de Catalunya. 

 

Sant Pere de Vilamajor s'emplaça en la zona nord–est del sistema central de l’àmbit metropolità o de 
Barcelona definit en el Pla Territorial General de Catalunya. Aquest és un dels sis àmbits funcionals 
de planejament territorial parcial de Catalunya. Amb una extensió de 3235 km2, aquesta Àrea ocupa el 
10% del territori català i acull a 4,2 milions d’habitants (1996) que signifiquen el 70% de la població de 
Catalunya. En concret la zona on es situen ambdós municipis correspon al sistema de proposta definit 
com a sistema de reequilibri metropolità. Aquests sistemes, d’acord amb el PTGC, estan localitzats a 
l’interior de l’àrea metropolitana i tenen capacitat de continuar creixent  ordenadament i capacitat 
suficient per a competir, quant a atractius, amb el lloc central i fomentar així la descentralització que 
permeti la descongestió d’aquest, com també una distribució més equilibrada de població i activitat. 
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Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor pertanyen al sistema de reequilibri format per l’agrupament dels 
sistemes urbans de Granollers i Sant Celoni i municipis rellevants com Cardedeu o Llinars del Vallès. 

 

Per a aquests sistemes l’èmfasi s’ha de posar en les polítiques que permetin una dependència 
mínima d’aquests enfront del lloc central i que generin una oferta de sòl, no tan sols per al seu propi 
desenvolupament sinó també per a l’activitat i residència que busquen localitzacions alternatives al 
sistema central metropolità, a causa de la seva congestió. Així, doncs, aquestes polítiques han de: 

- Potenciar les capacitats del sistema com a alternativa per a acollir part de l’activitat induïda pel 
sistema central metropolità 

- Permetre el seu desenvolupament quantitatiu tot respectant el grau de qualitat de vida de què 
gaudeixen 

 

Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), actualment en fase d’avantprojecte, planteja un 
creixement moderat per al centre de Sant Pere de Vilamajor i reconeix totes les àrees especialitzades 
residencials del municipi, inclosa la de Refugis del Montseny. Per altra banda identifica com a 
corredor amenaçat els espais lliures entre Refugis del Montseny i el nucli de Sant Esteve de 
Palautordera. Pel que fa a l’estructura nodal, atorga una polaritat municipal estructurant al centre 
històric del municipi, i quant a xarxa viària, no preveu noves infraestructures ni actuacions en el 
municipi ni el seu entorn immediat. 

 

Les figures següents mostren la proposta de sistema urbà, estratègies, espais oberts, estructura nodal 
del territori, i vialitat del PTMB. 

 

Figura 58. Pla Territorial Metropolità de Barcelona: sistema urbà, estratègies 

Font: PTMB, DPTOP 
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Figura 59. Pla Territorial Metropolità de Barcelona: espais oberts 

Font: PTMB, DPTOP 

 

 

Figura 60. Pla Territorial Metropolità de Barcelona: Sistema urbà, planejament, sistema d’espais oberts 

Font: PTMB, DPTOP 
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Figura 61. Pla Territorial Metropolità de Barcelona: Estructura nodal del territori 

Font: PTMB, DPTOP 

 

Figura 62. Pla Territorial Metropolità de Barcelona: Xarxa viària, proposta i actuacions 

Font: PTMB, DPTOP 

Xarxa viària, proposta 

Xarxa viària, actuacions 
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1.4.3  Planejament urbanístic 

Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny (2007) 

Des de l’any 1977 en el sector barceloní i de l’any 1978 en el sector gironí, el massís del Montseny 
està legalment protegit per un pla especial d’ordenació. El nou Pla especial de protecció del medi físic 
i del paisatge del Parc del Montseny, de gener de 2007 engloba els següent àmbits: 

a) Els espais naturals de protecció especial declarats conforme a la Llei 12/1985, següents: 

- Parc Natural el massís del Montseny, d’acord amb la delimitació geogràfica que s’especifica a 
l’annex del Decret 105/1987 de 20 de febrer. 

- Espai d’interès natural Massís del Montseny d’acord amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

- Un tram de 4.236 metres –corresponent als termes municipals d’Arbúcies i Sant Feliu de 
Buixalleu— de l’Espai d’interès natural Riera d’Arbúcies, d’acord amb el Decret 328/1992, de 14 
de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

b) Una sèrie de peces territorials perifèriques que s’hi afegeixen per diferents raons: 

- Petits ajustos, d’entitat menor, a fi efecte de clarificar els límits recolzant-los sobre elements del 
territori fàcilment identificables in situ i també per recollir de forma més ajustada la realitat 
urbanística consolidada, 

- Adequació de la delimitació del Parc als models d’ordenació territorial d’acord amb els municipis 
implicats i, 

- Canvis deguts a l’aplicació de criteris de coherència global de l’espai natural protegit, incorporant 
certs paratges pels seus valors naturals i paisatgístics o per les seves característiques 
geomorfològiques. 

 

Els seus objectius són: 

a) Amb caràcter general, l’establiment de totes aquelles determinacions i directrius necessàries per a 
garantir la protecció, consolidació, foment i millora dels valors naturals, paisatgístics i culturals del 
Parc del Montseny que conforma l’àmbit territorial d’aquest Pla, compatible amb l’aprofitament 
sostenible dels recursos i l’ús social d’aquest espai, d’acord amb el que determina l’article 3 del Decret 
Legislatiu 1/2005. 

b) Amb caràcter específic: 

- La delimitació de l’àmbit del Parc del Montseny, incrementant la seva superfície d’acord amb allò 
establert a l’article 3. 

- La conservació i millora de la diversitat biològica i dels processos ecològics, des de l’aproximació 
de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord amb les obligacions que 
deriven de la inclusió del Parc del Montseny a la Xarxa Natura 2000. 

- La potenciació de les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial 
proposat, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels valors del Parc 
del Montseny. 

- La conservació i divulgació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric Pi etnogràfic. 
- L’ordenació de l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat Pi fomentant 

el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental. 
- La planificació i gestió del Parc del Montseny com a peça integrant d’estratègies territorials de 

major escala, en especial de la xarxa d’espais naturals protegits, assegurant la connexió amb els 
espais de l’entorn per tal de garantir l’estructura Pi funcionalitat del conjunt dels espais lliures. 

 

Com ja s’ha dit a l’apartat 1.1.7, El 61% del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor està inclòs en 
l’àmbit d’aquest Pla especial. 

 

1.4.4 Altres referents 

Pla d’acció ambiental de Sant Pere de Vilamajor 

El Pla d’acció ambiental de Sant Esteve de Vilamajor, elaborat en el marc de l’auditoria ambiental 
municipal de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor (Minuartia, Estudis Ambientals, 2004), proposa que 
en la redacció del POUM es considerin les següents mesures: 

 

Taula 9. Verificació de la incorporació de les mesures de l’auditoria ambiental municipal 

Codi Títol Descripció 

1.1.1.4 Incrementar el grau de protecció 
dels hàbitats fluvials en la 

normativa del POUM en curs de 
redacció 

Delimitar, en el nou POUM, els cursos fluvials i el seu entorn com a 
espais d'especial interès (amb la denominació i qualificació que 

s'escaigui) i dotar-los d'una normativa de protecció superior a l'actual. 

1.1.1.5 Preveure en la redacció del 
POUM la preservació de la 

funció connectora que presenten 
els cursos fluvials a la plana 

Identificar i delimitar, en el nou POUM, els cursos fluvials que actuen 
com a connectors a la plana i possibilitar el manteniment d'aquesta 

funció, tant en l'ordenació dels usos i sistemes que els poden afectar 
com en la normativa del Pla. Establir en el POUM mesures de 

protecció dels cursos fluvials i el seu entorn que permetin mantenir 
espais fluvials significatius i minimitzar la creació de barreres 

transversals a aquests cursos. 
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Codi Títol Descripció 

1.2.2.1 Col·laborar amb el Parc en la 
conservació dels espais oberts 

en zones forestals 

Donar suport a les activitats que es puguin endegar des dels òrgans 
gestors del Parc del Montseny amb la finalitat de mantenir els espais 

oberts formats per conreus o prats situats enmig de les masses 
forestals, especialment a la zona de muntanya, per tal de preservar les 

espècies animals i vegetals pròpies d'aquests espais oberts, i com a 
element beneficiós en la lluita contra els incendis forestals. Mantenir 
una interlocució amb el Parc sobre les iniciatives previstes i garantir 
una gestió i planificació municipal coherent amb aquestes iniciatives. 

1.2.3.1 Incorporar en el POUM mesures 
per facilitar el manteniment del 

sòl i l’activitat agrícola 

En la redacció del nou POUM, incloure els criteris i mesures 
necessaris, tant en l'ordenació i zonificació com en la normativa 

urbanística, per tal de mantenir importants extensions de sòl agrícola i 
afavorir l'activitat que garanteix la conservació d'aquests sòls. 

1.2.3.2 Impulsar la redacció d'un Pla 
Especial Agrari 

Proposar i estudiar, en el marc dels treballs d'elaboració del nou 
POUM, que aquest estableixi, en el seu desplegament, l'elaboració 
d'un Pla Especial de l'espai agrari que reforci la seva consolidació i 
afavoreixi el desenvolupament de l'activitat al municipi, alhora que 

permeti fer una adequada gestió de la biodiversitat, incorporant 
determinacions per a la conservació d'aquesta. 

1.2.3.3 Conservar les taques de bosc 
en la plana agrícola 

En la redacció del nou POUM, incloure la delimitació de les taques de 
bosc existents en la plana agrícola i dotar-les, en la normativa, d'un 

grau de protecció suficient per a garantir la seva conservació. 

2.1.1.1 Integrar les possibilitats 
simultànies de creixement i 

respecte a la qualitat de vida 
que planteja el PTGC per a 

aquest territori 

Aprofitant la revisió en curs del POUM, treballar per entendre millor la 
planificació i el desenvolupament del municipi dintre del seu context 
normatiu supralocal. Definir, en base a com el planejament superior 

entén aquest territori, quina és la naturalesa del territori municipal des 
del punt de vista de la planificació territorial catalana. Incorporar 

aquest coneixement en la redacció que s'està fent de la nova 
normativa urbanística municipal. Planificar un desenvolupament i 
creixement de les àrees urbanes del municipi que no redueixi la 
qualitat de vida i els valors naturals existents en aquest territori. 

2.1.1.2 Incorporar en el nou 
planejament municipal el 

potencial i avantatges que 
suposa la proximitat dels seus 

nuclis al Parc Natural 

Considerar en la redacció del nou POUM el potencial i avantatges que 
suposa el tenir part del municipi dintre del Parc Natural del Montseny. 
Aquesta singularitat ha de condicionar el tipus de normativa que es 

redactarà i, per tant, el tipus de nuclis poblacionals que aquesta 
generarà. El nou planejament ha de ser molt sensible a aquest fet. Ha 
de considerar i prioritzar els valors paisatgístics i naturals del territori 

municipal i provocar un desenvolupament urbà d'acord amb les seves 
característiques. 

2.1.2.1 Prioritzar l'ompliment de buits 
urbans i la consolidació dels 

nuclis existents sobre la nova 
classificació de sòl com a 

urbanitzable 

Seguir en la línia de contenció del creixement urbanístic en la revisió 
del planejament, prioritzant en la programació urbanística el 
desenvolupament dels sòls pendents de desenvolupar del 

planejament vigent, evitant la creació de nous sectors exclusivament 
residencials i de baixa densitat, amb l'objectiu de reduir els consums 

de sòl. 

Codi Títol Descripció 

2.1.2.2 En la redacció del nou POUM, 
evitar la formació de continus 

urbans. 

Fer desaparèixer, mitjançant la creació de la normativa de protecció 
adequada, el risc de formació de continus urbans que ocupin bona 

part de l'espai natural i agrícola al voltant dels nuclis poblacionals del 
municipi. La nova normativa ha de: 

- Establir amb claredat els límits de les zones urbanes 
- Evitar la construcció i urbanització entre nuclis poblacionals pròxims.  

- Evitar l'aparició, entre zones urbanes, de petites construccions o 
serveis, moltes vegades pròxims a carreteres que les connecten. 
- Protegir els corredors biològics vall-muntanya (majoritàriament 
rieres) existents en el terme, especialment les zones encara no 

construïdes entre Can Derrocada i Vallserena i entre aquesta última i 
Can Vila i Can Ram. 

2.1.2.3 En la redacció del POUM 
desclassificar els Refugis del 

Montseny i preveure la 
incidència de les edificacions 

existents 

Continuar treballant per aconseguir, en la redacció del POUM, la 
desclassificació dels Refugis del Montseny, i adoptar mesures per 
prevenir l'exportació d'impactes de la zona cap al Parc Natural del 

Montseny. 

2.2.1.3 Fer dels trams urbans de les 
rieres uns espais utilitzables pel 
ciutadà, d'alta qualitat ambiental, 

que mantinguin el caràcter de 
sistema fluvial 

En el disseny dels trams de rieres qualificats de zones verdes 
respectar al màxim el caràcter del sistema fluvial que travessa el nucli 

poblacional i evitar que restin com a espais marginals. Les 
adequacions d'aquests indrets haurien de: 

- plantar vegetació de ribera 
- realitzar intervencions amb el mínim de moviment de terres i impacte 

visual 
- urbanitzar molt poc o gens aquests indrets, evitar la introducció 

indiscriminada de mobiliari urbà, enllumenat …etc. 

2.2.2.1 Reubicar la fàbrica de pinso a fi 
de millorar la imatge urbana i 
cohesió del nou eixample del 

nucli de Sant Pere 

Fer un estudi de reubicació de la fàbrica de pinso existent a l'eixample 
del nucli històric de Sant Pere. Amb la reubicació d'aquesta indústria 

s'aconseguirà: 
 

- Eliminar la percepció de molèsties per sorolls i olors existent en 
l'actualitat. 

- Estructurar i cohesionar millor l'eixample, reforçant la seva identitat 
urbana. 

- Eliminar l'impacte visual que provoca 

2.3.1.1 En la redacció del nou POUM 
establir les necessitats reals 

d'equipaments i zones verdes 
d’acord amb les previsions 
d’increment de la població i 

executar les obres necessàries 

Establir, en base als creixements demogràfics previstos, la futura 
demanda d'equipaments i zones verdes en els diferents nuclis 

poblacionals del municipi. Incorporar aquesta informació en el futur 
POUM i fer la reserva dels sòls on ubicar-los. L'estudi a realitzar ha 
d'incloure una descripció acurada dels equipaments existents, tenint 

en compte la seva capacitat i la seva adequació a les demandes 
actuals i futures. L'estudi també ha d'establir prioritats i preveure que 

els equipaments estiguin disponibles a mesura que es poblin els 
diferents sectors. 

2.3.1.3 Aprofitant la redacció del POUM, 
incorporar en els nuclis que 
tenen zones verdes de molt 

difícil ús i accessibilitat, noves 
zones verdes de major qualitat 

Estudiar la possibilitat d’incorporar noves zones verdes i de millor 
accessibilitat i qualitat en aquells nuclis que tenen zones verdes de 

difícil ús i accessibilitat. Fer-ho a través de la redacció del nou POUM. 

2.3.2.1 Millorar la qualitat de l’edificació 
i recobriments d’alguns 

habitatges de Vallserena a fi de 
superar el seu aspecte de 

construccions precàries i millorar 
el paisatge urbà 

Continuar treballant, mitjançant campanyes d'informació dels ajuts i 
subvencions existents o facilitant-ne de nous, per millorar l'aspecte 
arquitectònic d'algunes de les edificacions del nucli de Vallserena. 

Amb la finalitat de millorar l'aspecte urbà d'aquest nucli poblacional, 
aconseguir que alguns dels seus edificis superin el seu caràcter actual 

de construccions provisionals. 
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Codi Títol Descripció 

2.3.2.2 Incrementar en alguns nuclis la 
qualitat de la seva urbanització 

Analitzar quin es l'estat de l'espai públic en els diferents nuclis 
poblacionals del municipi. Establir un pla de prioritats per millorar la 
qualitat de la seva urbanització. Establir un criteri únic de disseny i 

selecció de mobiliari urbà, enllumenat, tipus de vegetació, paviments, 
etc., a fi d'incrementar l'estructuració del territori i el reforç de l'identitat 

municipal. L'estudi a realitzar ha de generar una planificació del 
manteniment de l'obra pública, per sistematitzar totes aquelles tasques 

que es realitzen periòdicament. En aquesta planificació no només 
s'han d'incloure feines pròpies de manteniment, sinó també de 

vigilància de l'estat de conservació de les infraestructures i espais 
públics. 

2.3.3.1 En el nou POUM definir un 
tractament dels límits dels nuclis 

poblacionals que resolgui la 
seva integració amb l’entorn 

Definir clarament en la nova normativa urbanística els límits dels nuclis 
poblacionals i proposar mesures per estructurar-los i formalitzar-los de 

manera que funcionin com a espais de transició entre les zones 
urbanes construïdes i les agrícoles o forestals que hi ha al seu voltant. 

2.3.4.1 Amb el nou POUM, redactar els 
Plans Especials de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Històric 

pendents 

Aprofitant la redacció del nou POUM, redactar el Pla especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic, etnològic, natural i històric 

pendent. L'esmentat Pla han d'establir les recomanacions i 
determinacions necessàries per mantenir, consolidar i millorar els 

béns catalogats, de manera que es faciliti la viabilitat de les actuacions 
a executar i l'aplicació de la normativa. Els respectius catàlegs 

s'hauran d'actualitzar periòdicament. 

3.1.1.1 Potenciar, en la redacció del nou 
POUM, l’existència d’usos 
diversos en els nuclis per 

facilitar-hi l’aparició del petit 
comerç i reduir desplaçaments 

Estudiar, en el procés de redacció del POUM, la possibilitat de crear, 
en els diferents nuclis existents en el municipi, zones concretes on es 
pugui augmentar sensiblement la densitat de població i es permeti en 
elles l'existència de petit comerç, amb la finalitat de reduir el nombre 

de desplaçaments amb vehicle privat. 

3.2.1.3 Analitzar les possibilitats i 
conseqüències del reforç de la 
connexió viària entre el nucli 

històric del municipi i els nuclis 
de Vallserena i de Faldes del 

Montseny 

Realitzar un estudi tècnic per analitzar les possibilitats que hi ha de 
reforçar la connexió viària entre el nucli històric del municipi i els nuclis 
de Vallserena i de Faldes del Montseny. Estudiar primer l'estat actual 

dels camins existents entre aquests nuclis poblacionals i la seva 
capacitat per reforçar el lligam entre ells. Projectar diferents escenaris 
futurs de connexió entre aquests nuclis, amb diferents tipus i nivells 

d'intensitat trànsit en ells, amb la finalitat d'analitzar les conseqüències 
i impactes en cada cas i les obres que seria necessari realitzar. 

3.4.1.4 Aprofitar la redacció del nou 
POUM per plantejar un nou 

traçat de les corbes perilloses 
existents al punt quilomètric 44 

de la BP-5107 

Plantejar, en la redacció del nou POUM, un nou traçat per les corbes 
perilloses de la BP-5107, en el quilòmetre 44, amb menys pendent i 

major radi de curvatura, que aconsegueixi reduir la sinistralitat en 
aquest punt. 

4.2.1.2 Incorporar criteris d’estalvi 
d’aigua en el planejament 

urbanístic municipal 

Incorporar al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, criteris 
d’ordenació i normatius que contribueixin a l'estalvi i a l'eficiència en 
l'ús de l'aigua, i que siguin d’aplicació tant per al planejament derivat 
com per a la urbanització i edificació.  La normativa del POUM pot 
requerir la instal·lació de mecanismes d'estalvi (com reductors de 

cabal o reductors de pressió), mecanismes de recollida i aprofitament 
d'aigües pluvials en els habitatges etc. 

Codi Títol Descripció 

6.1.1.2 Incorporar en el POUM criteris 
d’eficiència energètica i requisits 

d’aïllament tèrmic dels edificis 

Incorporar al nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, criteris 
d’ordenació i normatius que contribueixin a l'estalvi i a l'eficiència 

energètica i que siguin d’aplicació tant per al planejament derivat com 
per a la urbanització i edificació.  Els aspectes a incloure són, entre 

d’altres: 
- orientacions adequades de les edificacions i requisits per a 
maximitzar l’aprofitament de la radiació i il·luminació naturals 

(orientació, solellament, ventilació, etc.) 
- requisits per a la millora de l’aïllament tèrmic 

- garantir espais suficients per a estendre la roba 
- etc. 
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1.5 Objectius ambientals de la proposta 

En base a les informacions obtingudes en els apartats anteriors, s’han plantejat els següents objectius 
ambientals per al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Vilamajor: 

 

1. Millorar l’encaix de la classificació i qualificació del sòl amb l’aptitud del territori 
respecte el planejament vigent 

- Disminuir la superfície de sòl urbà o urbanitzable en espais amb aptitud baixa o nul·la per a acollir 
usos urbans 

- Identificar i definir els diferents atributs del sòl no urbanitzable 
- Dotar el municipi d’una xarxa d’espais verds urbans que satisfaci les diferents funcionalitats de 

cada espai d’acord amb les seves característiques i emplaçament. 
- Millorar la ubicació del sòl industrial situat al centre urbà 
- Minimitzar les afectacions ambientals de l’execució de nous vials i de la millora o modificació dels 

existents. 
 

2. Preservar els elements i les àrees d’interès per a la biodiversitat i el paisatge 

- Preservar els elements d’interès identificats 
- Reconèixer i preservar els valors ecològics i paisatgístics dels rius i les rieres 
 

3. Tendir cap a un model urbanístic més cohesionat i més eficient que l’actual 

- Evitar el desenvolupament de noves zones urbanes de baixa densitat i tendir a compactar els 
nuclis existents 

- Situar els nous creixements pròxims a les zones urbanes existents, als nous equipaments i a la 
xarxa viària general. 

 

4. Afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta 

- Ampliar els espais dedicats a vianants i bicicletes 
- Millorar la connexió entre barris mitjançant la millora dels camins i carrers existents 
- Preveure la comunicació de les principals polaritats del municipi amb espais idonis per ser 

recorreguts a peu o amb bicicleta 
 

5. Reduir els impactes derivats del desenvolupament dels nous creixements previstos i 
els dels barris existents   

- Reduir la necessitat del transport motoritzat privat en els nous creixements. 
- Minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic de les noves construccions en tots els barris existents 
- Racionalitzar el consum d’aigua 
- Reduir les necessitats energètiques dels habitatges i millorar l’eficiència energètica 
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2. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ 
PROPOSADA 

2.1 Descripció de les característiques de les alternatives considerades 

2.1.1 Alternativa 0: Planejament municipal vigent 

El planejament vigent al municipi són les Normes Subsidiàries que es van aprovar definitivament per 
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 13 de maig de 1987.  

 

L’objectiu principal de les Normes Subsidiàries era  crear un marc normatiu que regularitzés la situació 
urbanística del terme municipal. El municipi estava sense cap figura normativa que plantegés un 
model urbanitzador, tant al nucli urbà com a les urbanitzacions, aquestes últimes amb un nombre molt 
elevat de parcel·les encara per edificar. Les Normes defineixen objectius que varien per a cada zona o 
sistema. A continuació es descriuran per separat. 

 

La regulació dels desenvolupaments en sòl urbà persegueix qualificar els diferents tipus de zones 
responent a les condicions d’edificació majoritàriament dominant en el sector. Es pretén mantenir la 
morfologia urbana i evitar increments de la intensitat d’edificació del sector per augments injustificats 
d’alçada o de menor superfície de la parcel·la mínima edificable. 

 

En el sòl urbanitzable les Normes volen aconseguir la integració de l’habitatge en el medi rústic, sense 
alteracions importants del paisatge, i tenir nivells de urbanització mínims, però urbans, tot assolint els 
valors adequats quant a espais lliures públics i privats.  

 

La regulació del sòl no urbanitzable té els objectius d’impedir els processos d’urbanització, amb la 
finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals i d’ús actuals, i la preservació dels valors 
paisatgístics. Aquests objectius es concreten en: 

- Protegir el territori mitjançant la limitació dels desenvolupaments urbans. 
- Protegir els elements naturals més destacats o que defineixin millor els aspectes globals del 

territori. 
- Establir ordenadament els diversos usos i activitats que es pot permetre a cada tipus de sòl no 

urbanitzable. 
- Preservar els valors ecològics i paisatgístics del territori. 

 

Segons el planejament vigent (Normes Subsidiàries de 1987) el 86% del municipi està classificat com 
a sòl no urbanitzable, el 10% com a sòl urbà i el 4% com a sòl urbanitzable (vegeu la Figura 63). 

 

El sòl urbanitzable compren dos sectors dels quals, un no s’ha desenvolupat i l’altre està dins de 
l’àmbit del PEIN. El sector que no s’ha desenvolupat és can Derrocada II, que es troba a un extrem 
nord de la zona urbana denominada can Derrocada. Aquesta zona, a més de situar-se en un lloc poc 
cèntric i d’accés difícil, és en uns terrenys de pendents importants, en la major part, superiors al 20%. 
La previsió de creixement és amb habitatge unifamiliar aïllat, amb baixa densitat. L’altre sector, els 
Refugis, es troba dins el PEIN, en una zona d’alt interès natural. A més, amb gran part en terrenys de 
pendents superiors al 20% i amb previsió d’habitatges unifamiliars, de baixa densitat. L’accés a la 
zona és difícil essent un lloc allunyat dels nuclis urbans. 

 

El sòl no urbanitzable es conforma per les següents categories amb diferents graus de protecció: 

1. Parc Natural del Montseny. 

2. Pre-Parc del Montseny. 

3. Cota 400. 

4. Zona de protecció de Sistemes Generals Agrícoles. 

5. Zona de Protecció Forestal. 

 

El planejament municipal recull quatre sectors amb la qualificació de Zona Industrial (Grup el Pla, 
Puntiblond, Masa Decor SA i la Plana), que en total sumen unes 8,5 Ha (Figura 64). 
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Figura 63 Règim del sòl vigent 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les Normes Subsidiàries de Sant Pere de Vilamajor (1987)  

 

 

Figura 64. Localització dels sectors industrials segons el planejament vigent 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les Normes Subsidiàries de Sant Pere de Vilamajor (1987)  
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2.1.2 Alternativa 1: proposta aprovada inicialment a l’any 2006 

La proposta aprovada inicialment a l’any 2006 (Figura 65) definia 393 ha com a sòl urbà (11% de la 
superfície del municipi), 14 ha com a sòl urbanitzable (0,4%) i 3.031 ha com a sòl no urbanitzable 
(88%). 

Per altra banda qualificava el sòl no urbanitzable en:  

- Clau 10  La vall de Sant Pere. Comprèn els terrenys del municipi de Sant Pere de Vilamajor 
situats en la part baixa del terme municipal i amb sòls majoritàriament destinats a l’agricultura i 
ramaderia. Els objectius de l’ordenació són de mantenir la superfície agrícola i ramadera existent, 
de manera que s’hi prohibeix tot ús contradictori amb aquesta finalitat. 

- Clau 11  La serralada del Montseny. Comprèn el sector del municipi format per les vessants del 
massís del Montseny, ocupats majoritàriament per boscos que allotgen bona part de la 
biodiversitat present al municipi. El seu valor radica en l’extensió de la massa boscosa continua 
que, a més, manté la continuïtat amb els boscos de tot el massís del Montseny. Tota la serralada 
està inclosa dins del Parc natural del Montseny, i és d’aplicació la normativa del propi parc. 

 

La regulació del sòl no urbanitzable incloïa determinacions destinades clarament a la protecció 
d’aquest sòl, no únicament a la regulació dels usos, l’edificació i altres conceptes habitualment 
regulats en el planejament municipal. La proposta reconeixia la funció productiva, ambiental i cultural 
del sòl no urbanitzable. Les finalitats de la regulació que efectua la proposta eren: 

- Preservar el medi natural. 
- Protegir aquests sòls dels processos d’urbanització de caràcter urbà. 
- Preservar i millorar les explotacions agrícoles i forestals 
- Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més representatius, per tal de mantenir 

els processos ecològics, potenciar la biodiversitat i constituir reserves de sòl que configurin 
corredors ecològics. 

- Regular la implantació i desenvolupament d’aquells usos i activitats admesos de forma que no 
malmetin els valors que es pretén protegir. 

- Regular els sistemes i elements generals relacionats amb l’explotació agrícola, forestal i 
ramadera. 

- Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les edificacions 
destinades a habitatge rural, instal·lacions d’interès públic i social i sobre aquelles destinades a 
l’execució i manteniment de les obres públiques. 

- Establir i condicionar  els usos permesos per al desenvolupament sostenible del territori basat  en 
la conjugació de les necessitats de creixement i les de preservació dels valors paisatgístics, 
arqueològics, històrics i culturals i la biodiversitat. 

 

De forma conseqüent amb aquestes funcions i finalitats i d’acord amb els valors identificats del territori 
municipal, el sòl no urbanitzable introdueix normativa relacionada amb la protecció de les aigües, la 
biodiversitat, els sòls i el paisatge. A més, dedica articulat a aspectes específics com poden ser la 
permeabilitat biològica de les infraestructures i els tancaments, els marges dels conreus, les ribes, les 
carenes i turons, la xarxa hidrològica, les masses forestals. A més, el tractament de les anomenades 
components de qualificació tenen una part important de la seva conceptualització basada en la 
protecció de la biodiversitat i la preservació de la qualitat del paisatge.  
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Figura 65 Règim del sòl de la proposta aprovada inicialment a l’any 2006 

FONT: Elaboració pròpia 

Cal destacar que l’únic sòl urbanitzable previst corresponia al nou sector industrial previst a sobre la 
Masa Decor. 

Dins de les dues qualificacions del sòl no urbanitzable es definien un seguit de components de 
qualificació d’acord amb les característiques del territori. Aquestes components s’entenen com a 
elements dinàmics, però amb uns objectius i funcions determinades. En funció d’aquestes es 
determinen la regulació i els criteris de gestió. 

A continuació es descriuen les components de qualificació definides, que alhora es mostren a la 
Figura 66. 

Components de qualificació de la Vall de Sant Pere (Clau 10) 

- Alzinars i boscos mixts d'alzina: constituïts per l’alzinar litoral típic, amb estat de conservació no 
homogeni, així com els boscos mixtos que conformen alzines i roures o alzines i pins. L’objectiu 
d’aquesta zona és la preservació dels alzinars i boscos mixtos ben conservats i la millora 
progressiva de la resta; és desitjable l’evolució natural dels boscos mixtos d’alzina i pi cap a 
alzinars i la conservació dels boscos mixtos d’alzina i roure com a tals. Les intervencions a 
efectuar-hi han de tenir per finalitat la prevenció de l’erosió o la degradació de la massa forestal, 
així com l’aprofitament sostenible dels recursos forestals.  

- Conreus: aquesta categoria està integrada per superfícies ocupades per conreus, zones en guaret 
i conreus abandonats. L’objectiu principal és mantenir-hi l’activitat agrícola. 

- Altres espais oberts: tenen un caràcter heterogeni i poden correspondre a conreus no inclosos a la 
categoria anterior, pastures, prats secs naturals, etc. Els espais oberts es mantenen de forma 
artificial, ja sigui per conreu, pastura o estassada. L’objectiu d’aquestes zones és el seu 
manteniment com a espais oberts, i en aquest sentit són recomanables les actuacions de gestió 
que ho permetin i afavoreixin, així com aquelles activitats econòmiques vinculades al sector 
primari, sempre i quan siguin coherents amb els objectius i determinacions ambientals del POUM. 
Es defineixen les condicions sota les quals es permet l’obertura de nous espais d’aquestes 
característiques en zones forestals arbrades. 

- Pinedes: es troben constituïts per masses de pins heterogènies de diferent extensió que es 
localitzen a la plana. L’objectiu d’aquestes àrees és afavorir la biodiversitat a la plana i millorar-hi 
el paisatge. 

- Ambients de ribera: constituïts per hàbitats de ribera sigui quin sigui el seu estat actual de 
conservació. L’objectiu d’aquesta categoria és la recuperació dels hàbitats de ribera degradats i la 
preservació dels trams ben conservats, entenent que l’hàbitat inclou el medi físic que constitueix 
pròpiament la xarxa hidrològica (llera, marges, perfil, subsòl) i els components de la biodiversitat. 
Les actuacions de recuperació han de plantejar-se amb criteris de màxima naturalitat possible en 
funció del context territorial i urbanístic del tram en qüestió.  
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Components de qualificació de la serralada del Montseny (Clau 11) 

- Alzinars i boscos mixts d'alzina: constituïts per l’alzinar litoral típic i l’alzinar muntanyenc, amb 
estat de conservació no  homogeni, així com els boscos mixtos que conformen alzines i roures o 
alzines i pins. L’objectiu d’aquesta zona és la preservació dels alzinars i boscos mixtos ben 
conservats i la millora progressiva de la resta; és desitjable l’evolució natural dels boscos mixtos 
d’alzina i pi cap a alzinars i la conservació dels boscos mixtos d’alzina i roure com a tals. Les 
intervencions a efectuar-hi han de tenir per finalitat la prevenció de l’erosió o la degradació de la 
massa forestal, així com l’aprofitament sostenible dels recursos forestals. La definició d’objectius 
més precisos i lla gestió s’ajustarà al que estableixi la revisió del Pla especial de protecció del 
medi físic i del paisatge. 

- Castanyedes: correspon a les zones ocupades per plantacions de castanyers. En el seu estat 
actual l’objectiu d’aquesta zona és la prevenció de l’erosió i la gestió sostenible de l’aprofitament 
forestal. Es reconeix el caràcter forestal d’aquests indrets. Les àrees ocupades actualment per 
castanyedes poden ser destinades a un altre tipus de bosc, d’acord amb la definició d’objectius, 
els criteris i tipus de gestió que estableixi la revisió del Pla especial de protecció del medi físic i del 
paisatge. 

- Fagedes: correspon als sòls ocupats per fagedes. L’objectiu d’aquesta zona és la preservació de 
les zones de fageda en bon estat de conservació, fent-hi compatible l’aprofitament forestal. La 
definició d’objectius més precisos i la gestió s’ajustarà al que estableixi la revisió del Pla especial 
de protecció del medi físic i del paisatge. 

- Pinedes: correspon als sòls ocupats per pinedes. L’objectiu d’aquesta zona és mantenir una 
coberta boscosa en una extensió important del municipi. Malgrat això, es preveu l’evolució de les 
pinedes cap a alzinars o alzinars mixtos mitjançat un procés natural a respectar. La definició 
d’objectius més precisos i la gestió s’ajustarà al que estableixi la revisió del Pla especial de 
protecció del medi físic i del paisatge. 

- Vernedes: correspon als espais ocupats per vernedes sigui quin sigui el grau de conservació 
d’aquestes (concretament s’identifica la del tram alt de la riera de Lima), o bé als trams d’hàbitat 
potencial de verneda. L’objectiu d’aquesta zona és la conservació, millora i recuperació de la 
verneda. La definició d’objectius més precisos i la gestió s’ajustarà al que estableixi la revisió del 
Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge. 

- Cingles: correspon als espais ocupats per afloraments rocosos verticals. L’objectiu és la 
preservació del valor paisatgístic singular d’aquests indrets i la conservació de la vegetació i fauna 
que ocupen aquest tipus d’hàbitat. La definició d’objectius més precisos i la gestió s’ajustarà al 
que estableixi la revisió del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge, en especial pel 
que fa referència a la protecció dels elements geològics. 

- Plantacions de coníferes: correspon als espais ocupats per plantacions de coníferes. En el seu 
estat actual l’objectiu d’aquesta zona és la prevenció de l’erosió i la gestió sostenible de 
l’aprofitament forestal. Es reconeix el caràcter forestal d’aquests indrets. Les àrees ocupades 

actualment per castanyedes poden ser destinades a un altre tipus de bosc, d’acord amb la 
definició d’objectius, els criteris, i tipus de gestió que estableixi la revisió del Pla especial de 
protecció del medi físic i del paisatge. 

- Conreus i espais oberts entre masses boscoses: tenen un caràcter heterogeni i poden 
correspondre a conreus, pastures, prats secs naturals, landes, bruguerars, etc. Els seus objectius i 
regulació són els mateixos que els espais oberts en la massa forestal de la Vall de Sant Pere. 
Malgrat això, la definició d’objectius més precisos i la gestió s’ajustarà al que estableixi la revisió 
del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge pel que fa a la conservació dels espais i 
hàbitats oberts i als conreus de muntanya. 

- Àrees urbanitzades: engloba les 56 construccions existents a la zona de Refugis del Montseny. 
S’hi preveu la millora dels accessos i de determinats serveis, com l’abastament d’aigua, la 
depuració d’aigües residuals i els serveis bàsics d’habitabilitat. No s’hi admet la construcció de 
nous habitatges. 
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Figura 66. Components de qualificació del sòl no urbanitzable de la proposta aprovada inicialment a 
l’any 2006 

FONT: Elaboració pròpia 

 

El sistema hidrològic es delimitava mitjançant una franja de 7,5 m calculada en planta cap a cada 
banda a partir de l’eix del curs. S’incloïen dins d’aquest sistema els principals cursos d’aigua i 
pràcticament tots els elements d’hàbitat de ribera vinculats al curs.  

Les determinacions de la proposta reconeixien el valor d’integritat de la conca i els valors ecològics i 
paisatgístics del sistema hidrològic i la necessitat de preservar-los, tot incloent els elements d’interès 
natural que s’hi associen. 

 

El sistema de parcs i jardins urbans incloïa la definició de 3 subsistemes de diferents tipologies per tal 
d’optimitzar-ne la funcionalitat i la gestió. Aquests subsistemes es mostren a la Figura 67 i eren els 
següents: 

- Vf: Espais forestals de transició. Corresponen a aquells espais verds que, tot i trobar-se en 
contacte amb la zona urbana presenten característiques forestals i mantenen continuïtat amb 
espais forestals veïns. La funció d’aquests sòls és la de transició per, d’una banda, minorar els 
impactes negatius que els espais urbans puguin exportar cap als espai forestals i, de l’altra, ser 
gestionats des de criteris de millora dels hàbitats. En general, aquests espais compten amb graus 
d’utilització mitjana o baixa. 

- Vj: Places i jardins. Son espais verds urbans que poden presentar components de vegetació 
complexos (entapissants, arbusts, gespes, arbres, etc.) i elements de mobiliari i enllumenat. En 
general estan vinculats a la trama de vials urbans i en són complementaris. Espais pensats per 
acollir graus d’utilització per part de la població d’intensitat mitjana o alta i que requereixen 
actuacions de manteniment i neteja constants. 

- Vc: Espais verds de complement. Formen part d’aquests espais lliures aquelles superfícies de 
verd urbà que no acompleixen cap de les funcions dels altres elements del sistema i que 
complementen les funcions d’altres sòls. Aquests espais poden presentar característiques força 
heterogènies i, en alguns casos poden reforçar la funció connectora de l’espai del que formen 
part. 
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Figura 67. Sistema de parcs i jardins urbans de la proposta aprovada inicialment a l’any 2006 
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2.1.3 Alternativa 2: proposta actual 

La proposta actual, que es troba en fase d’avanç planteja els següents objectius i criteris generals: 

1. Reordenar les zones de creixement 

2. Impulsar la millora de la zona central 

3. Incorporar el nou equipament de l’Institut dins del planejament i la futura trama 
urbana 

4. Millorar la unió de les diferents urbanitzacions amb el casc històric 

5. Preveure l’ampliació del sòl industrial 

6. Establir una normativa urbanística que prevegi la conservació dels valors del sòl 
no urbanitzable i la millora de la integració de l’edificació en sòl urbà 

7. Preveure la gestió dels nous sectors i les infraestructures necessàries pel 
desenvolupament del municipi 

8. Crear el catàleg de béns a protegir i del catàleg de masies i cases rurals 

 

També es recullen les línies estratègiques que van sorgir de les sessions de participació ciutadana 
que es van celebrar amb l’anterior equip redactor durant els mesos de febrer i març de l’any 2005: 

1. Necessitat de potenciar l’activitat comercial al nucli urbà 

2. El creixement del nucli mitjançant la construcció habitatges plurifamiliars 

3. La conservació i millora del centre històric 

4. La connexió dels diferents barris amb el nucli urbà 

5. La conveniència de fer una política de contenció del creixement urbanístic 

6. La necessitat de mancomunar serveis i espais amb els municipis veïns 

7. La importància de Sant Pere com a porta d’entrada al parc natural del Montseny 

8. La ubicació i/o reubicació de la indústria 

9. El manteniment de l’espai agrari i de les activitats de la pagesia 

10. La protecció del medi natural i del paisatge 

11. El reconeixement dels connectors biològics 

Espais forestals de transició

Places i jardins

Espais verds de complement
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L’avanç de Pla defineix 370 ha com a sòl urbà (11% de la superfície del municipi), 33 ha com a sòl 
urbanitzable (1%) i 3.036 ha com a sòl no urbanitzable (88%), Figura 68. 

 

Figura 68. Classificació del sòl de la proposta actual 
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Les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació són les següents: 

 

En sòl no urbanitzable: 

Es preveu que la normativa urbanística inclogui determinacions encaminades a la conservació dels 
valors del sòl no urbanitzable i les bases per garantir la connectivitat i la biodiversitat del medi i la 
utilització racional dels recursos naturals. Per altra banda, s’admetran i potenciaran les activitats 
pròpies del sòl no urbanitzable amb l’oportuna regulació per garantir-ne la preservació dels valors 
naturals. També es regularà els paràmetres de les noves edificacions, a fi de garantir un mínim 
impacte paisatgístic. 

 

Es preveu la regulació urbanística amb les qualificacions següents: 

- Rural 
- Forestal 
- Espais naturals protegits 
 

L’objectiu de la delimitació de les diferents qualificacions és de conservar els valors naturals, 
mantenint els usos forestals, agrícoles i ramaders compatibles. S’evitarà la instal·lació de noves 
activitats que siguin contraries amb la conservació del medi. La zonificació serà el resultat de la 
interpretació dels estudis previs realitzats tant dins de l’Agenda 21 com en aquest informe, a fi 
d’ajustar-se a la realitat física, tot protegint els valors considerats en aquests estudis. 

 

El planejament incorporarà també un catàleg de béns a protegir, que inclourà els elements naturals, 
tant singulars com zonals, que precisin d’una especial protecció. També s’inclouran en aquest catàleg 
els jaciments i àrees d’expectativa arqueològica, els edificis i elements constructius i, les fonts que 
tinguin un valor natural, històric, arquitectònic o etnològic, en definitiva cultural. 

 

Dins de la documentació del POUM, es preveu la redacció del catàleg de masies i cases rurals, 
recollint les edificacions situades en sòl no urbanitzable destinades a habitatge que cal preservar o 
recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 2000 1000 m N2000 1000 m N
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En sòl urbanitzable: 

L’avanç del nou POUM planteja anul·lar el sector de Can Derrocada II i el de Refugis, quedant 
classificats de sòl no urbanitzable. 

 

Per contra es preveu la delimitació del sectors de sòl urbanitzable Can Brau Massaguer en les zones 
planeres dins del terme entre els nuclis de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. L’ús previst és tant 
residencial com d’activitats econòmiques i equipaments. La densitat serà l’adient, preveient habitatge 
plurifamiliar i possiblement també unifamiliar. Aquest àmbit té el privilegi de situar-se pròxim a l’actual 
centre històric, a les vies d’accés i als nous equipaments previstos en el municipi. 

 

També es preveu l’ampliació de la zona industrial amb continuïtat a l’existent i amb terrenys 
favorables en quan a pendents, accés des de la carretera i suficientment separats de les zones 
residencials tant existents com les previstes de nova creació.  

 

En sòl urbà: 

Dins del sòl urbà es preveu la delimitació de polígons d’actuació que garanteixin que la totalitat de les 
zones urbanes actuals disposin dels nivells d’urbanització correctes, perquè totes les parcel·les 
assoleixin la condició de solar. També es preveu definir petites actuacions que es considerin 
necessàries per a la millora concreta de traçats de vials o dotació de serveis 

. 

 

Però l’actuació més important, es situa en la zona central, als terrenys pròxims a l’actual ajuntament i 
els situats al nord oest d’aquest. En aquesta zona, junt amb la de sòl urbanitzable, és on es preveu 
gairebé la totalitat del creixement del municipi. L’objectiu serà dotar-la amb suficient densitat, i 
determinar les pautes perquè es pugui generar una zona de comerç i d’equipaments, així recuperant 
la centralitat del municipi. 

 

Pel que fa a les parcel·les existents, es preveu crear un marc normatiu més estricte en quant al 
moviment de terres per a la integració dels habitatges. D’aquesta forma es preveu que les noves 
construccions siguin més respectuoses amb l’entorn i assoleixin unes condicions més favorables en 
quant al paisatge urbà. 

 

2.2 Efectes significatius sobre el medi ambient de les alternatives 
considerades i coherència amb els objectius ambientals plantejats 

De les tres alternatives considerades, la proposta actual és la que implica una major preservació de 
sòl no urbanitzable, tal i com es mostra a la Figura 69. Cal destacar en aquest punt, que tot i que la 
proposta actual preveu més sòl urbanitzable que l’alternativa 1, el còmput total de sòl urbà + 
urbanitzable és inferior, ja que l’alternativa 1 preveia un gran nombre d’actuacions que transformaven 
directament el sòl de no urbanitzable a urbà. 

 

Figura 69. Classificació del sòl de les alternatives considerades 
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Pel que fa a l’encaix amb l’aptitud del territori, la millora de l’alternativa 1 i 2 respecte el planejament 
vigent és notable. Tant en termes relatius com absoluts es disminueix el percentatge de sòl urbà i 
urbanitzable amb aptituds baixes i s’incrementa el percentatge amb aptituds altes (vegeu la Figura 
70). Si bé no hi ha diferències significatives entre l’alternativa 1 i 2 en aquest aspecte, cal notar també 
una certa millora de la segona respecte la primera. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alternativa 0 (planejament
vigent)

Alternativa 1 (proposta
aprovada inicialment a l'any

2006)

Alternativa 2 (proposta
actual)

Urbà 356 393 370

Urbanitzable 131 14 33

No urbanitzable 2.953 3.031 3.036

Alternativa 0 (planejament vigent) Alternativa 1 (proposta aprovada 
inicialment a l'any 2006)

Alternativa 2 (proposta actual)



Informe de sostenibilitat ambiental del POUM de Sant Pere de Vilamajor 72 

 

Figura 70. Encaix del sòl urbà i urbanitzable de les alternatives considerades amb l’aptitud del territori 

FONT: Elaboració pròpia 

 

La Figura 71 mostra l’encaix del sòl urbà i urbanitzable de les alternatives considerades amb els 
elements d’interès identificats a l’apartat 1.1.7. L’aspecte més destacable és el previsible impacte del 
sector urbanitzable de refugis del Montseny previst pel planejament vigent, tot l’àmbit del qual es troba 
en espai natural protegit. Tant l’alternativa 1 com la 2 proposen desclassificar aquest sector. 

 

No hi ha diferències rellevants pel que fa a afeccions als elements d’interès de les propostes de 
creixement de l’alternativa 1 i 2. En aquest punt cal destacar, però, la inclusió del Roure Gros dins 
l’àmbit previst d’ampliació de la zona industrial en l’alternativa 2. 
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Figura 71. Encaix del sòl urbà i urbanitzable de les alternatives considerades amb els elements d’interès 
identificats. 

FONT:  Auditoria Ambiental Municipal de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Minuartia,  Estudis Ambientals (2004) i 
elaboració pròpia 

 

La Taula 10 confronta cada una de les alternatives considerades amb els objectius ambientals 
adoptats a l’apartat 1.5. 

 

Taula 10. Confrontació de les diferents alternatives amb els objectius ambientals9 

OBJECTIU AMBIENTAL 
Alternativa zero 

(planejament 
vigent) 

Alternativa 1 (proposta 
PDU) 

Alternativa 2 (2ª 
proposta PDU) 

1.1 Disminuir la 
superfície de sòl urbà 
o urbanitzable en 
espais amb aptitud 
baixa o nul·la per a 
acollir usos urbans 

↓

El sòl 
urbanitzable 
inclou un elevat 
percentatge de 
superfície amb 
aptitud nul·la per 
a usos urbans  

↑ 

Es disminueix la 
superfície global de sòl 
urbà i urbanitzable 
respecte el planejament 
vigent i, en particular,  la 
superfície urbana o 
urbanitzable en sòls 
d'aptitud nul·la 

↑ Ídem alternativa 1 

1.2 Identificar i definir els 
diferents atributs del 
sòl no urbanitzable 

↓

No es 
distingeixen ni 
defineixen els 
diferents atributs 
del sòl no 
urbanitzable 

↑ 

S'identifiquen dues claus 
urbanístiques del sòl no 
urbanitzable cada una 
d'elles amb diferents 
components de 
qualificació segons les 
cobertes del sòl actuals. 
L'articulat de les normes 
urbanístiques defineix 
objectius de preservació 
i mecanismes de 
regulació de cada clau i 
component 

↑

Es defineixen tres claus 
urbanístiques de sòl no 
urbanitzable en funció 
de la seva naturalesa. 
L'articulat de les 
normes urbanístiques 
definirà objectius de 
preservació i 
mecanismes de 
regulació per a cada 
clau 

1.3 Dotar el municipi 
d’una xarxa d’espais 
verds urbans que 
satisfaci les diferents 
funcionalitats de cada 
espai d’acord amb 
les seves 
característiques i 
emplaçament. 

→

No hi ha un 
tractament 
conjunt dels 
espais verds 
urbans ni un 
reconeixement i 
regulació dels 
diferents espais 
en funció de la 
seva funcionalitat 

↑ 

El sistema de parcs i 
jardins urbans inclou la 
definició i regulació de 3 
subsistemes que 
corresponen a diferents 
tipologies de verd urbà 
públic. Aquests 
subsistemes són: Espais 
forestals de transició, 
Places i jardins, i Espais 
verds de complement 

↑

Es preveu mantenir el 
mateix criteri que en 
l'alternativa 1 de 
definició i regulació del 
sistema d'espais verds 
diferenciant dos 
subsistemes: forestal de
transició i places i 
jardins 

1 Millorar l’encaix de 
la classificació i 
qualificació del sòl 
amb l’aptitud del 
territori respecte el 
planejament vigent 

1.4 Millorar la ubicació 
del sòl industrial 
situat al centre urbà 

↑

Hi ha sols 
qualificats de 
industrial de 
forma dispersa 
dins del terme 

↑ Ídem alternativa 0 ↑

Es proposa agrupar el 
sòl qualificat d’industrial 
en un àmbit amb bones 
comunicacions i separat 
de les zones urbanes 
residencials 

                                                 
9  ↑: Contribueix a assolir l’objectiu 

→No contribueix a assolir l’objectiu però tampoc el dificulta o condiciona 
↓: Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu 
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OBJECTIU AMBIENTAL 
Alternativa zero 

(planejament 
vigent) 

Alternativa 1 (proposta 
PDU) 

Alternativa 2 (2ª 
proposta PDU) 

1.5 Minimitzar les 
afectacions 
ambientals de 
l’execució de nous 
vials i de la millora o 
modificació dels 
existents. 

→
No inclou 
regulació en 
aquest aspecte 

↑ 

La normativa inclou 
condicionants perquè la 
construcció de nous 
vials o la millora o 
modificació dels 
existents tinguin una 
afectació mínima sobre 
els elements d’interès 
natural o paisatgístic 
identificats, el paisatge, 
el sistema hidrològic i la 
fauna 
Es regula el tractament 
dels espais fronterers 
dels nous vials 
Es regular el tractament 
de la vialitat rural 
Es protegeixen els 
camins tradicionals   

↑ 

Es preveu mantenir el 
mateix criteri que en 
l'alternativa 1 de 
definició i regulació del 
sistema viari 

2.1 Preservar els 
elements d’interès 
identificats 

↓ 

Els sectors 
urbanitzables de 
Can Derrocada II i
Refugis se situen 
en àrees d'interès 
per a la 
biodiversitat i el 
paisatge 

→

Es desclassifiquen els 
sectors de Can 
Derrocada II i Refugis, 
però es preveuen nous 
sòls urbans o 
urbanitzables sobre sòls 
agrícoles o d'interès 
connector 

→

Es desclassifiquen els 
sectors de Can 
Derrocada II i Refugis, 
però es preveuen nous 
sòls urbans o 
urbanitzables sobre 
sòls agrícoles o 
d'interès connector. En 
aquest punt cal 
destacar que l'àmbit del 
nou sector industrial 
inclou el roure gros, 
identificat com a 
element d'interès en 
l'apartat 1 d'aquest 
informe 

2 Preservar els 
elements i les àrees 
d’interès per a la 
biodiversitat i el 
paisatge 

2.2 Reconèixer i 
preservar els valors 
ecològics i 
paisatgístics dels rius 
i les rieres 

→
No inclou 
regulació en 
aquest aspecte 

↑ 

Es reconeix en la 
normativa el valor 
d’integritat de la conca i 
els valors ecològics i 
paisatgístics del sistema 
hidrològic i la necessitat 
de preservar-los, a més 
dels elements d’interès 
natural que s’hi associen 
La normativa incorpora 
condicionants per què la 
construcció de nous 
vials o la millora o 
modificació dels 
existents tinguin una 
afectació mínima sobre 
el sistema hidrològic 

↑ 

Es preveu mantenir el 
mateix criteri que en 
l'alternativa 1 de 
definició i regulació del 
sistema hidrològic 

OBJECTIU AMBIENTAL 
Alternativa zero 

(planejament 
vigent) 

Alternativa 1 (proposta 
PDU) 

Alternativa 2 (2ª 
proposta PDU) 

3.1 Evitar el 
desenvolupament de 
noves zones urbanes 
de baixa densitat i 
tendir a compactar 
els nuclis existents 

↓

Els sectors 
urbanitzables de 
Can Derrocada II i
Refugis són de 
baixa densitat i 
desvinculats de 
les zones urbanes 
existents 

↑ 

Es desclassifiquen els 
sectors de Can 
Derrocada II i Refugis.Es
delimiten Polígons 
d'actuació urbanística 
amb l'objectiu de millorar 
les condicions 
d'urbanització dels nuclis 
existents i els traçats de 
vials o la dotació de 
serveisEls nous sòls 
urbans i urbanitzables 
presenten densitats 
adients amb l'entorn 
però preferentment 
superiors a les del 
planejament vigent 

↑

Ídem alternativa 1, però 
es preveu minimitzar als
purament 
imprescindibles, els 
creixements de baixa 
densitat delimitats amb 
PAUs de l’alternativa 1 

3 Tendir cap a un 
model urbanístic 
més cohesionat i 
més eficient que 
l’actual 

3.2 Situar els nous 
creixements pròxims 
a les zones urbanes 
existents, als nous 
equipaments i a la 
xarxa viària general. ↓

Els sector 
urbanitzable de 
Refugis queda 
allunyat de les 
zones urbanes 
existents, dels 
nous 
equipaments, i de 
la xarxa viària 

↑ 

Els nous sòls urbans i 
urbanitzables són 
contigus o propers als 
nuclis actuals i a la xarxa
viària. Per altra banda, 
aquests sòls permetran 
incrementar la 
compacitat del centre i 
dotar-lo de nous 
equipaments 

↑

Ídem alternativa 1, 
preveient els 
creixements amb 
relació a la xarxa viària 
existent, de manera que 
la taca urbana sigui 
més compacta 

4.1 Ampliar els espais 
dedicats a vianants i 
bicicletes 

→
No inclou 
regulació en 
aquest aspecte 

→No inclou regulació en 
aquest aspecte ↑

El nou sector 
urbanitzable de Can 
Brau Massaguer, on es 
situaran nous 
equipaments d’àmbit 
municipal, es definirà 
de manera que es 
potenciïn els 
desplaçaments a peu o 
en bicicleta des del 
centre 

4 Afavorir la mobilitat 
a peu i en bicicleta 

4.2 Millorar la connexió 
entre barris 
mitjançant la millora 
dels camins i carrers 
existents 

↓

Hi ha una notable 
manca de 
connexió entre 
barris 

↑ 

Es preveuen els 
següents nous vials: 
- Entre Can Derrocada i 
el Centre 
- Entre Vallserena i 
Santa Maria de 
Palautordera 
- Entre el centre de Sant 
Pere i el de Sant Antoni, 
passant per Can Biel i 
Can Son 

↑

Es preveu la millora de 
la connexió entre les 
Faldes del Montseny i el
centre mitjançant la 
millora dels camins i 
alguns trams nous en 
els que la xarxa de 
camins no és viable.  
El nou sector 
urbanitzable de Can 
Brau Massaguer 
contribuirà també a la 
millora de la connexió 
entre barris 
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OBJECTIU AMBIENTAL 
Alternativa zero 

(planejament 
vigent) 

Alternativa 1 (proposta 
PDU) 

Alternativa 2 (2ª 
proposta PDU) 

4.3 Preveure la 
comunicació de les 
principals polaritats 
del municipi amb 
espais idonis per ser 
recorreguts a peu o 
amb bicicleta →

No inclou 
regulació en 
aquest aspecte 

→No inclou regulació en 
aquest aspecte ↑ 

La nova connexió entre 
les Faldes del Montseny
i el centre i entre el nou 
sector urbanitzable de 
can Brau Massaguer i el
centre es definiran de 
manera que pugui ser 
recorreguts a peu i en 
bicicleta amb garanties 
de seguretat  

5.1 Reduir la necessitat 
del transport 
motoritzat privat en 
els nous creixements. 

↓ 

El model 
urbanístic actual 
contribueix a una 
elevada 
dependència del 
vehicle privat per 
a satisfer les 
necessitats 
bàsiques 

↑ 

S'adopten propostes que 
poden contribuir a 
disminuir la dependència 
del vehicle motoritzat 
privat per a satisfer les 
necessitats bàsiques: 
preveure nous 
creixements compactes 
entorn del centre, 
incrementar la centralitat 
del nucli antic, afavorir la 
mobilitat no motoritzada, 
etc. 

↑ 

A més dels criteris de 
l’alternativa 1, es 
proposa que les noves 
zones d’equipaments 
estiguin properes als 
nou creixements, de 
manera que s'afavoreixi 
l’accés a peu o en 
bicicleta. 

5.2 Minimitzar l’impacte 
ambiental i 
paisatgístic de les 
noves construccions 
en tots els barris 
existents 

→
No inclou 
regulació en 
aquest aspecte 

→No inclou regulació en 
aquest aspecte ↑ 

A la normativa 
s'incorporaran 
determinacions per a 
minimitzar l'impacte 
paisatgístic de les 
noves construccions 

5.3 Racionalitzar el 
consum d’aigua 

→
No inclou 
regulació en 
aquest aspecte 

↑ 

La normativa inclou 
articulat per a l'estalvi de 
la demanda d'aigua d'ús 
domèstic i per garantir el 
tractament adequat de 
les aigües residuals 

↑ 

L’articulat normatiu 
preveurà el foment de 
la racionalització del 
consum de l’aigua 

5 Reduir els impactes 
derivats del 
desenvolupament 
dels nous 
creixements 
previstos i els dels 
barris existents   

5.4 Reduir les 
necessitats 
energètiques dels 
habitatges i millorar 
l’eficiència energètica 

→
No inclou 
regulació en 
aquest aspecte 

↑ 

La normativa inclou 
criteris d'estalvi i 
eficiència energètica a 
les edificacions 

↑ 

L’articulat normatiu 
preveurà el foment de 
l’estalvi i l’eficiència 
energètica 

 

 

2.3 Justificació ambiental de la proposta 

La Taula 11 exposa les mesures i determinacions que incorpora el POUM en la fase de tramitació 
actual per assolir els objectius ambientals adoptats a l’apartat 1.5. 

 

Taula 11. Justificació ambiental de la proposta 

OBJECTIU AMBIENTAL Justificació ambiental 

1.1 Disminuir la superfície de sòl 
urbà o urbanitzable en espais 
amb aptitud baixa o nul·la per a 
acollir usos urbans 

Es disminueix la superfície global de sòl urbà i 
urbanitzable respecte el planejament vigent en 84 ha 
(Figura 72) 
Es millora notablement l'encaix del sòl classificat amb 
l'aptitud del territori (Figura 73) 

1.2 Identificar i definir els diferents 
atributs del sòl no urbanitzable 

Es defineixen tres claus urbanístiques de sòl no 
urbanitzable en funció de la seva naturalesa: 
 - Rural 
 - Forestal 
 - Espais naturals protegits 
L'articulat de les normes urbanístiques definirà objectius 
de preservació i mecanismes de regulació per a cada clau

1.3 Dotar el municipi d’una xarxa 
d’espais verds urbans que 
satisfaci les diferents 
funcionalitats de cada espai 
d’acord amb les seves 
característiques i 
emplaçament. 

Es preveu mantenir el mateix criteri que en l'alternativa 1 
de definició i regulació del sistema d'espais verds 
diferenciant dos subsistemes: forestal de transició i places 
i jardins 

1.4 Millorar la ubicació del sòl 
industrial situat al centre urbà 

Es proposa agrupar el sòl qualificat d’industrial en un 
àmbit amb bones comunicacions i separat de les zones 
urbanes residencials 

1 Millorar l’encaix de la 
classificació i qualificació 
del sòl amb l’aptitud del 
territori respecte el 
planejament vigent 

1.5 Minimitzar les afectacions 
ambientals de l’execució de 
nous vials i de la millora o 
modificació dels existents. 

La normativa inclourà condicionants perquè la construcció 
de nous vials o la millora o modificació dels existents 
tinguin una afectació mínima sobre els elements d’interès 
natural o paisatgístic identificats, el paisatge, el sistema 
hidrològic i la fauna 
Es regula el tractament dels espais fronterers dels nous 
vials 
Es regular el tractament de la vialitat rural 
Es protegeixen els camins tradicionals   

2 Preservar els elements i 
les àrees d’interès per a la 
biodiversitat i el paisatge 

2.1 Preservar els elements 
d’interès identificats 

Es desclassifiquen sòls d'interès per a la biodiversitat i el 
paisatge. 
L'àmbit del nou sector industrial inclou el roure gros. 
Aquest element d'interès i el seu entorn seran 
degudament preservats 
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OBJECTIU AMBIENTAL Justificació ambiental 

2.2 Reconèixer i preservar els 
valors ecològics i paisatgístics 
dels rius i les rieres 

La normativa recollirà el valor d’integritat de la conca i els 
valors ecològics i paisatgístics del sistema hidrològic i la 
necessitat de preservar-los, a més dels elements d’interès 
natural que s’hi associen 
La normativa incorporarà també condicionants per què la 
construcció de nous vials o la millora o modificació dels 
existents tinguin una afectació mínima sobre el sistema 
hidrològic 
Per altra banda, en el marc de la redacció d’aquest 
POUM s’estan desenvolupant estudis d’inundabilitat dels 
nous sectors de creixement. Actualment aquests estudis 
es troben en fase preliminar, però les anàlisi efectuades 
fins al moment no fan preveure problemes en aquest 
aspecte. En qualsevol cas, la proposta d’ordenació 
definitiva s’ajustarà a les determinacions d’aquests 
estudis 

3.1 Evitar el desenvolupament de 
noves zones urbanes de baixa 
densitat i tendir a compactar 
els nuclis existents 

Es desclassifiquen els sectors de Can Derrocada II i 
Refugis. 
Es delimiten els Polígons d'actuació urbanística mínims 
imprescindibles per a millorar les condicions 
d'urbanització dels nuclis existents i els traçats de vials o 
la dotació de serveis 
Els nous sòls urbans i urbanitzables presenten densitats 
adients amb l'entorn però preferentment superiors a les 
del planejament vigent 

3 Tendir cap a un model 
urbanístic més cohesionat 
i més eficient que l’actual 

3.2 Situar els nous creixements 
pròxims a les zones urbanes 
existents, als nous 
equipaments i a la xarxa viària 
general. 

Els nous sòls urbans i urbanitzables són contigus o 
propers als nuclis actuals i a la xarxa viària. Per altra 
banda, aquests sòls permetran incrementar la compacitat 
del centre i dotar-lo de nous equipaments 

4.1 Ampliar els espais dedicats a 
vianants i bicicletes 

El nou sector urbanitzable de Can Brau Massaguer, on es 
situaran nous equipaments d’àmbit municipal, es definirà 
de manera que es potenciïn els desplaçaments a peu o 
en bicicleta des del centre 

4.2 Millorar la connexió entre barris 
mitjançant la millora dels 
camins i carrers existents 

Es preveu la millora de la connexió entre les Faldes del 
Montseny i el centre mitjançant la millora dels camins i 
alguns trams nous en els que la xarxa de camins no és 
viable.  
El nou sector urbanitzable de Can Brau Massaguer 
contribuirà també a la millora de la connexió entre barris 

4 Afavorir la mobilitat a peu i 
en bicicleta 

4.3 Preveure la comunicació de les 
principals polaritats del 
municipi amb espais idonis per 
ser recorreguts a peu o amb 
bicicleta 

La nova connexió entre les Faldes del Montseny i el 
centre i entre el nou sector urbanitzable de can Brau 
Massaguer i el centre es definiran de manera que pugui 
ser recorreguts a peu i en bicicleta amb garanties de 
seguretat  

5.1 Reduir la necessitat del 
transport motoritzat privat en 
els nous creixements. 

S'adopten propostes que poden contribuir a disminuir la 
dependència del vehicle motoritzat privat per a satisfer les 
necessitats bàsiques: preveure nous creixements 
compactes entorn del centre, incrementar la centralitat del 
nucli antic, afavorir la mobilitat no motoritzada, etc. 
A més, es proposa que les noves zones d’equipaments 
estiguin properes als nou creixements, de manera que 
s'afavoreixi l’accés a peu o en bicicleta. 

5 Reduir els impactes 
derivats del 
desenvolupament dels 
nous creixements 
previstos i els dels barris 
existents   

5.2 Minimitzar l’impacte ambiental i 
paisatgístic de les noves 
construccions en tots els barris 
existents 

A la normativa s'incorporaran determinacions per a 
minimitzar l'impacte paisatgístic de les noves 
construccions 

OBJECTIU AMBIENTAL Justificació ambiental 

5.3 Racionalitzar el consum 
d’aigua 

L’articulat normatiu preveurà el foment de la 
racionalització del consum de l’aigua 

5.4 Reduir les necessitats 
energètiques dels habitatges i 
millorar l’eficiència energètica 

L’articulat normatiu preveurà el foment de l’estalvi i 
l’eficiència energètica 
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Figura 72. Balanç de la classificació del sòl urbà i urbanitzable entre la proposta adoptada i el 
planejament vigent 

FONT: Elaboració pròpia 

 

Figura 73. Encaix del balanç de la classificació del sòl urbà i urbanitzable amb l’aptitud del territori 

FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts 
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