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1. Introducció
El Servei de Planificació del Territori de l’Ajuntament de Sant Boi està estudiant modificar el
planejament vigent a l’entorn de Can Carreres Vell.
Per tal de garantir la participació de la ciutadania en l’elaboració de normes amb rang de Llei i
reglaments, prèviament al procés de participació ciutadana específic i a l’elaboració del projecte,
fem aquesta consulta pública, a través del portal web de participació de l’Ajuntament, per copsar
l’opinió de persones i organitzacions potencialment afectades per la futura norma.
Per això, posem a l’abast de la ciutadania tota la informació necessària per conèixer la situació del
planejament vigent i la proposta que es realitza.

2. Situació actual del sector de Can Carreres Vell
L'àmbit de la modificació de planejament que es proposa correspon a la vall de Can Carreres, a
l'entorn de Can Carreres Vell, en una àrea de transició entre la ciutat consolidada i el sòl no
urbanitzable, limítrof amb les urbanitzacions de Marianao, Can Paulet i Can Carreres.

Es tracta d'un sector de sòl urbanitzable amb pla parcial aprovat, que derivava d’una modificació de
planejament que en el seu moment va ser fruit d'un procés participatiu i de debat que va fer
possible traslladar part de l'edificabilitat a altres indrets més urbans de la ciutat i evitar així la
urbanització de tota la vall amb 665 habitatges. Per tant, finalment, d’acord amb el planejament
vigent, a la vall hi ha previstos un total de 124 habitatges, (dels quals, 12 corresponen a habitatges
existents) i per tant, un nombre molt menor al que podia haver estat.

El procés d'urbanització de qualsevol espai de la ciutat es duu a terme per fases que es van succeint
en el temps, esdevenint un procés de durada considerable, d'acord amb el següent esquema:

Concretament en el cas de la Vall de Can Carreres ja existeix un planejament urbanístic vigent, el
“Pla parcial d'ordenació del sector urbanitzable programat de Can Carreres Vell", d'iniciativa
privada, que es va aprovar definitivament l'any 2004. Posteriorment, l'any 2009, es va aprovar el
corresponent projecte d'urbanització.
A hores d'ara, per tal de finalitzar amb la urbanització dels vials i zona verda, la reserva de sòl per a
equipaments i la construcció dels 112 nous habitatges previstos a la vall, resta pendent la fase
corresponent a la gestió urbanística, és a dir, l'elaboració i aprovació del projecte de reparcel·lació.
L'elaboració i iniciativa d'aquest projecte correspon a la Junta de Compensació que ha d’estar
formada pels propietaris de sòl inclosos al Pla parcial però encara no s'ha constituït.

3. Què volem solucionar amb la modificació del planejament
En el planejament vigent i en el projecte d’urbanització es preveuen uns vials en cul de sac des del
carrer Lilàs que no donen compliment a l'actual normativa de seguretat contra incendis1, i per tant,
es fa necessària la modificació d’aquests documents per tal d'adaptar-los a aquesta normativa.
Analitzat el planejament vigent, hem constatat que a banda de l’adequació a la normativa també es
podrien modificar altres determinacions del pla parcial, amb l’objectiu de:
- millorar l’ordenació des del punt de vista ambiental: amb una proposta més ben adaptada a la
topografia, amb reducció de la superfície de sòl destinada a vialitat i amb la millora de la
localització del sòl destinat als equipaments (tot definint quins usos poden ser els més adequats a
l’entorn).
- fer més viable la gestió urbanística que haurà de realitzar-se amb posterioritat al planejament.
Es tractaria d'una modificació que se cenyiria al sòl que en l'actualitat ja és urbanitzable i que està
inclòs al Pla parcial. En cap cas comportaria l'ampliació del sector, així com tampoc, l'increment del
nombre màxim d'habitatges, la implantació de nou sostre, ús o activitat.
Amb l'aprovació d'aquesta modificació del planejament es reiniciaria el procés d'execució
urbanística d'aquest, que amb la posterior modificació del projecte d'urbanització i la tramitació
dels corresponents instruments de gestió urbanística que s’estableixin (reparcel·lació i /o aquells
que s'escaiguin), conclouria amb la urbanització dels carrers i la zona verda i amb la construcció
dels habitatges previstos.
El desenvolupament d'aquest sector no només és positiu per als interessos legítims dels
propietaris, sinó que té també un important interès públic ja que possibilitaria la implantació dels
serveis que manquen al nucli antic de Can Carreres Vell, així com la urbanització dels seus accessos.
També permetria completar l'actual eix inacabat d'equipaments i zona verda que va des de la
Ronda Sant Ramon fins a la cruïlla de l'avinguda de Can Carreres amb el carrer Lilàs, donant-li
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ORDRE INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

continuïtat fins a arribar al sòl forestal del Montbaig-Montpedrós i completant així un dels eixos
que ha de connectar l'esmentada zona forestal amb la resta de la ciutat segons el següent
esquema:

4. Quins objectius planteja la modificació del planejament
Els objectius serien esmenar algunes determinacions del planejament vigent, possibilitar el
desenvolupament del sector i millorar l'ordenació des del punt de vista mediambiental.
Els objectius específics són els següents:
1. Modificar l'ordenació per a que compleixi amb la normativa vigent de seguretat contra
incendis.
2. Fer una ordenació amb menys impactes negatius sobre el medi ambient. Tot afavorint la
diversitat i riquesa ecològica i paisatgística, la connectivitat ecològica i el cicle de l’aigua.
Mitjançant:
- la millora de la localització del sòl destinat a l'ús d'equipaments, tot definint-ne, entre altres,
usos que siguin compatibles amb el caràcter natural de l’entorn (horts lúdics i conreus
agrícoles). I alliberant la llera de la riera.
- la millora de l'ordenació per a que els carrers i els edificis estiguin més ben adaptats a la
topografia.
- la reducció de la superfície de sòl destinada a vialitat, fent-la més eficient (atès que a
l'ordenació vigent resulta excessiva). I compactant l’edificació.
3. Millorar l’espai públic amb l’objectiu de que faciliti la convivència entre les persones i sigui
segur.
4. Facilitar la gestió urbanística que haurà de realitzar-se amb posterioritat al planejament.
Aquests objectius s'expliquen de manera més detallada i visual en el document "document
explicatiu visual de la MPGM en l'entorn de Can Carreres Vell en estudi".

5. Existeixen altres alternatives a la modificació del planejament?
Alternativa reguladora:
Hi hauria l’alternativa de realitzar una modificació de pla parcial en comptes d’una modificació
puntual de pla general, però la modificació de pla parcial no permetria assolir tots els objectius
plantejats.
Alternativa no reguladora:
L'alternativa no reguladora no és possible ja que impossibilita el desenvolupament d'aquest sector
al no adequar-se a la normativa contra incendis vigent.
No actuar, a banda de ser contrari als interessos legítims dels propietaris del sector, significaria
deixar aquest sector en el mateix estat en què es troba ara, és a dir, un sòl urbanitzable, pendent
de desenvolupament i majoritàriament de titularitat privada.

6.- Esquema de la tramitació
La present consulta es fa a l’objecte de copsar l’opinió de la ciutadania. I és prèvia al procés de
participació ciutadana específic i elaboració de cap projecte.
Correspon a allò indicat en color verd en el següent esquema (i on s’indiquen, en color groc, altres
moments previstos per a la participació de la ciutadania):

