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Consideracions  sobre  l'abast  de 
l'informe  de  sostenibilitat  ambiental 
de  l'Avanç  de  la  MpPG  de  Santa 
Perpètua de Mogoda per a l'adaptació 
al PDU de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs dels àmbits de Can Banús II. 

A l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona





1.- IntroduccióL’Associació  de  Veïns  de  l’Espai  Rural  de  Gallecs  (número  de  registre d'entitats  32536) i  el  DRAG  (número  de  registre  d'entitats  32727),  en representació  de  la  Plataforma  de  Defensa  de  Gallecs,  presenten  les  següents consideracions  i  observacions  en  referència  a  l'Avanç  de  la  MpPG  de  Santa 
Perpètua de Mogoda per a l’adaptació al PDU de l’ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs dels àmbits de Can Banús II per tal que siguin estudiades i es realitzin els estudis oportuns per a valorar la idoneïtat de la proposta que realitza aquest PDU. 
2.- AntecedentsD’ençà l’expropiació del poble i  terres de Gallecs, la ciutadania -i  algunes administracions  locals-  ha  treballat  i  batallat  per  la  protecció  d’aquest  paratge emblemàtic del Vallès.  Malgrat tot,  la protecció ha arribat tard per més de la meitat de les prop de 1.400 ha expropiades.La mobilització ciutadana va conduir finalment a la protecció de l’espai amb la  inclusió  al  PEIN  l’any  2009.  Aquesta  inclusió  però,  es  va  produir  amb posterioritat  –expressa-  al  tancament  de  l’ACTUR  de  Santa  Maria  de  Gallecs mitjançant el PDU de Gallecs. Aquesta decisió, clara i estrictament, de caire polític  (en la pròpia documentació de la Generalitat en la creació de la xarxa PEIN l’any 1992,  ja  recollia  la  necessitat  de preservació  i  inclusió  a la  xarxa de  l’espai  de Gallecs) va estar precedida per una negociació unilateral entre cada ajuntament afectat  i  el  Departament  de  Política  Territorial,  negociació  que  va  portar  a  la 
retallada  arbitrària  de  diferents  sectors  amb  motivacions  econòmiques  i 
polítiques, deixant-los fora de l’aixopluc del PEIN (Can Banús, Riera de Caldes II, Urbanització de l’Estany). És  en  aquest  context  que  amb  posterioritat  a  la  negociació  unilateral  i conseqüent aprovació del PDU de Gallecs, que el Departament de Medi Ambient i Habitatge realitza la proposta d’inclusió al PEIN de la resta d’espai lliure central en l’àmbit de l’ACTUR, tot i que, atenent als veritables valors naturals i paisatgístics de Gallecs, va més enllà de la zona expropiada i proposa incloure aproximadament 300 ha més, al límit nord.  Aquestes hectàrees finalment van quedar fora del 
PEIN, així com d’altres espais proposats per entitats ambientalistes i de protecció de la natura, on entre d’altres, es demanava la inclusió dels espais exclosos en el PDU, inclòs Can Banús, el cas que ens ocupa.L’actual delimitació del l’EIN de Gallecs respon en gran mesura a criteris polítics, que no pas tècnics. Els límits de l’espai lliure central de l’antiga ACTUR són molt clars: les infraestructures viàries i les diferents trames urbanes i industrials. En una fotografia aèria queda molt clar el límit sud: la carretera B-140 (Mollet-Santa Perpètua). Els valors naturals, paisatgístics i socials del sector lliure al sud de l’A-7 són els mateixos, independentment de la seva classificació urbanística, ja que malgrat que el 1997 es va intentar establir una factoria industrial, aquest projecte va quedar aturat, i tot el sector ha mantingut el mateix ús agrícola, mantenint els seus valors naturals.



La modificació de la disposició de la parcel·la de Can Banús al nord de la B-140, de nord a sud, com corresponia per planejament del 1997, a l’actual disposició est-oest paral·lela al vial de la B-140, quan en teoria es tracta de zona urbanitzable  consolidada,  evidencia  la  nul·la  consolidació  industrial  del  sector  i  una 
delimitació  totalment  arbitrària  d’aquest,  defugint  dels  seus  valors  reals (agrícoles i ambientals).
3.-  Consideracions  sobre  l’abast  de  l’Informe  de  Sostenibilitat  Ambiental 
(ISA)

3.1- Estudi d’alternatives considerades

S’estableix la necessitat d’incorporar una nova alternativa, en aquest 
cas,  alternativa  4,  que  reculli  la  possibilitat  d’incorporació  a  l’EIN  de Gallecs del sector de Can Banús situat al nord de la carretera B-140.  Així com la posterior incorporació a l’EIN de Gallecs del sector dels Pinetons de Mollet  del Vallès i  la  necessitat  d’unificar la zona protegida de Gallecs,  a banda i  banda de l’AP-7, amb un cobriment total d’aquesta en una amplada mínima de 300 metres  que permeti  la  seva connexió biològica  de forma terrestre (pas de fauna). Veure plànols adjunts.
3.2- Contaminació atmosfèricaEl municipi de Santa Perpètua està inclòs a la zona 2 en la classificació de l’ambient  atmosfèric.  A  més  a  més,  el  municipi  de  Santa  Perpètua  de Mogoda ha estat declarat  zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric segons el decret 226/2006 a causa dels elevats nivells de concentració de NO2 i PM10 o partícules menors de 10 micres. L’origen principal d’aquestes partícules és la combustió de vehicles. Per aquest motiu, tenint en compte l’elevada debilitat de la qualitat atmosfèrica de l’aire del municipi a causa de l’elevat nivell de trànsit rodat, cal tenir en compte  l’augment del trànsit 
que  generarà  aquest  nou  desenvolupament  industrial  (precisament 
dedicat a la Logística). L’augment del trànsit urbà i interurbà en aquest entorn empitjorarà la qualitat de l’aire.
3.3- Contaminació lluminosaLa zona inclosa a la xarxa PEIN, situada al nord dels secors proposats de Can Banús II, es troba dins de la Zona E1 (major protecció). La implantació de qualsevol nova activitat industrial a tocar dels seus límits, i més sense cap mena  de  barrera  física,  incrementarà  notablement  la  contaminació lluminosa, afectant el benestar de la fauna pròpia de l’EIN de Gallecs.



3.4- Contaminació acústicaEls sectors de Can Banús II es troben en el límit de la zona PEIN, de màxima sensibilitat. Tot i que es troba parcialment envoltat per grans vies de trànsit rodat,  l’A-7  i  la  C-59,  aquestes  es  troben  en  a  la  part  inferior  de  grans talussos,  situant  tot  el  sector  a  una  cota  superior  als  vials,  fet  que esmorteeix notablement la contaminació acústica, reduint l’afectació a una estreta franja a tocar dels vials. L’actual B-140, té una intensitat rodada molt limitada en havent-se modificat els fluxos viaris d’ençà l’ampliació de la C-59.
3.5- Patrimoni arquitectònicEn l’àmbit de Can Banús existeixen dues àrees d’expectativa arqueològica i  paleontològica delimitades per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i reconegudes  pel  departament  corresponent  de  la  Generalitat.  Caldria augmentar les cates prospectives i  delimitar les  possibles afectacions.  La proximitat d’una masia catalogada (Can Banús) condicionaria notablement els  possibles  usos que se li  pugui  donar al  mas (socials  i  econòmics)  en implementar una activitat industrial a la porta d’aquest.
3.6- Patrimoni natural i paisatgísticEl sector proposat de Can Banús II es troba al límit sud de l’EIN de Gallecs.  Aquest EIN té una superfície que mínimament passa de les 700 ha, i a sobre, gran  part  d’aquestes  es  troben  aïllades  físicament  del  sector  central, augment en sobre-mesura l’efecte illa i la fragmentació del territori. La  zona  protegida,  a  excepció  d’una  estreta  franja  al  nord,  és  una  illa  agrícola  i  forestal  envoltada d’una forta  pressió  urbanística.  La  “sub-illa” protegida al sud de l’A-7 és la zona més fràgil. Si en retallem un nou sector al seu límit sud (actualment és un continu agrícola), reduirem notablement la seva superfície total i fent inviable la presència de determinades espècies protegides,  actualment  presents.  Calen  uns  estudis  rigorosos  que estableixin aquestes possibles afectacions faunístiques.En l’actualitat, el sector proposat de Can Banús, actua com a porta d’entrada a  l’EIN  de  Gallecs  per  gran  part  de  la  població  dels  municipis  de  Santa Perpètua  de  Mogoda  i  de  Mollet  del  Vallès.  La  implementació  d’un  nou sector  industrial  faria  pràcticament  inviable  l’actual  ús  social  de  l’espai, degut  a  l’alta freqüentació  de trànsit  rodat  i  la  conseqüent contaminació acústica i atmosfèrica associada, així com per la perillositat d’un augment del trànsit pels vianants i ciclistes usuaris de l’EIN de Gallecs.



3.7- Racionalitzar l’ocupació del sòlEls municipis de l’àmbit del PDU de Gallecs han vist en les darreres dècades com ha crescut la seva població de manera considerable. Aquest creixement s’ha  acompanyat  d’un  creixement  industrial  paral·lel  exagerat. El municipi de Santa Perpètua es troba envoltat de 13 polígons industrials i amb la previsió del creixement d’aquest nou sector d’activitat industrial i les conseqüències en els nivells de contaminació que això generarà.  Però no només  suposarà  un  augment  dels  nivells  de  contaminants  de  diversos orígens, sinó que generarà una nova ocupació del sòl desorbitada. La plana vallesana en general està sotmesa a una pressió urbanística molt elevada per la seva ubicació i els espais lliures que manté. Aquest aspecte s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar nous sectors urbanitzats ja  que  els  espais  lliures  realitzen  la  seva  pròpia  funció  ambiental  i 
ecològica com a espais de nidificació, migració o connexió entre altres 
espais. Mantenir  un  espai  sense  urbanitzar  també  aporta  valors  potencials  al municipi i el territori en general. Si el DU fixa l’objectiu de racionalitzar el model d’ocupació del sòl ha de tenir en compte l’entorn general on es situa i  no només el desenvolupament que pugui obtenir de la parcel·la en concret. 
Cal estudiar l’entorn, les activitats que s’hi generen i la proximitat amb 
el veïnatge per tal d’evitar fer un pas endavant i urbanitzar una nova 
extensió d’espai lliure.

3.8- Repercussions negatives en l’economia d’un espai PEIN.La retallada física i conseqüent afectació a un espai PEIN de tan reduïdes dimensions, pot repercutir negativament en la seva viabilitat econòmica. L’afectació als cultius ecològics en expansió a l’EIN de Gallecs i la reducció d’espais agraris que en limitin el seu creixement, pot afectar no només la qualitat dels productes sinó també la seva projecció i prestigi, minvant les expectatives econòmiques. Així mateix, un espai PEIN contínuament afectat per les conseqüències de situar noves activitats industrials dins dels seus límits “naturals”  pot intercedir en activitats econòmiques paral·leles i 
compatibles  amb  l’activitat  agrària  i  els  valors  naturals,  com  és 
l’educació ambiental i l'eco-turisme, entre d’altres.

Per  tot  l’exposat,  demanem  a  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació Ambiental de Barcelona que tingui en consideració la nostra opinió sobre l’abast de  l’Informe  de  Sostenibilitat  Ambiental  (ISA)  i  que  se'ns  consideri  part interessada en tot el procés.
Gallecs, 1 d’octubre de 2014



Estudi d’alternatives considerades
ALTERNATIVA SOTMESA A LA LÒGICA NATURAL

S’estableix la necessitat d’incorporar una nova alternativa, en aquest cas, 
alternativa 4, que reculli la possibilitat d’incorporació a l’EIN de Gallecs del 
sector de Can Banús situat al nord de la carretera B-140.

Figura 1: proposta de futur desenvolupament municipal



6. Incorporació a l’EIN de Gallecs del sector dels Pinetons de Mollet del Vallès

5. Cobriment de l’AP7 en una amplada mínima de 300 metres que permeti la 
seva connexió biològica de forma terrestre (pas de fauna)

4. Incorporació a l’EIN de Gallecs del sector de Can Banús situat al nord de la 
carretera B-140

Estudi d’alternatives considerades
ALTERNATIVA SOTMESA A LA LÒGICA NATURAL

S’estableix la necessitat d’incorporar una nova alternativa, en aquest S’estableix la necessitat d’incorporar una nova alternativa, en aquest 
cas, alternativa 4, que reculli la possibilitat d’incorporació a l’EIN de Ga-
llecs del sector de Can Banús situat al nord de la carretera B-140. Així 
com la posterior incorporació a l’EIN de Gallecs del sector dels Pinetons 
de Mollet del Vallès i la necessitat d’unificar la zona actualment protegida 
de Gallecs, a banda i  banda de l’AP-7, amb un cobriment total d’aquesta 
en una amplada mínima de 300 metres que permeti la seva connexió 
biològica de forma terrestre (pas de fauna).biològica de forma terrestre (pas de fauna).4
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Figura 2: proposta de futur desenvolupament supra municipal


