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Ca n’Ametller

Procés participatiu
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OBJECTIU

Recollir reflexions sobre el 

nou creixement

Comptar amb diversitat de discursos i

mirades de la ciutadania

PROCÉS PARTICIPATIU. OBJECTIU PRINCIPAL
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DIAGNOSI

RETORN

PROPOSTA

1

2

3

Juny-setembre 2021

Nov - desembre 2021

Abril- Novembre 2022
Presentació de la proposta 

final de l’Avanç del Pla

PROCÉS PARTICIPATIU. 
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Procés de participació ciutadanaAportacions i reflexions de les sessions participatives del 23-nov a l’1-des

La majoria de les aportacions s’han tingut en compte i s’han recollit en la proposta.
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Ca n’Ametller

Objectius
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torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent del 
Alous

estany de la 
Guinardera
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Objectius de l’MpPGM

• Projectar un teixit urbà compacte, amb certs nivells de densitat de població, per tal

d’assegurar una dotació equilibrada d’espais lliures i equipaments, reduir la mobilitat mitjançant vehicle privat

i potenciar un teixit urbà amb criteris de sostenibilitat ambiental i una alta eficiència

energètica.

• Assegurar una mixtura d’usos, apostant per l’equilibri i la convivència d’usos compatibles, on els

usos terciaris i productius puguin conviure amb els residencials.

• Garantir un parc d’habitatges integrat, innovador, sostenible i amb noves funcions, 

assegurant una reserva important d’habitatge protegit, on una part haurà de destinar-se a 

lloguer assequible.

• Introduir nous models productius compatibles amb els teixits residencials, la indústria 

4.0 i la manufactura intel·ligent, activitats productives que han de permetre trencar amb l’antic paradigma de 

concentració d’activitats en polígons totalment desvinculats de l’àrea urbana.
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Objectius de l’MpPGM

• Donar continuïtat a l’estructura d’espais lliures existents, seguint criteris d’urbanisme

inclusiu i que puguin acollir activitats lúdiques per als habitants del barri de manera compatible amb espais

que potenciïn la biodiversitat.

• Completar la xarxa d’equipaments garantint la seva proximitat i accessibilitat a peu,

possibilitant un sistema del verd equipat.

• Apostar per una mobilitat basada en mitjans sostenibles, un nou intercanviador de FGC,

RENFE i Alta velocitat, possibilitant la compleció de les línies d’autobús i preveient àrees pacificades per a

vianants i bicicletes.

• Construir una estructura urbana connectada i integrada, assegurant la continuïtat i

l’accessibilitat amb la trama urbana existent i participant dins la transformació de la carretera de

Rubí com a avinguda Metropolitana.
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Ca n’Ametller

Etapes urbanístiques per a la definició d’un barri nou
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Etapes urbanístiques per a la definició d’un barri nou

Establir de forma detallada dels 

espais lliures i carrers a nivell 

constructiu (paviments, 

il·luminació, infraestructures, 

mobiliari, vegetació, etc.)

Descriure les parcel·les 

resultants

Redistribuir els beneficis i 

càrregues 

Redactar els projectes 

constructius de les 

edificacions

Concretar:

• l’estructura viària, zones 

verdes i equipaments

• els paràmetres de 

l’edificació 

• les condicions concretes 

sobre l'edificació i les 

infraestructures

Definir:

• l'estructura general de 

l’àmbit

• els paràmetres urbanístics i 

d’ordenació (usos, 

edificabilitat, densitat, ...)

• els criteris generals per a 

un ecobarri (infraestructures 

generals / bàsiques)

Punt de partida. Terrenys 

classificats de sòl urbanitzable i 

sòl urbà no consolidat des de 

1976

Parcel·lació actual

+
Parcel·lació final

Concreció de la MPGM Concreció del planejament derivat Concreció del planejament derivat

MPGM de l’àmbit 

d’estudi

Planejament derivat Projecte urbanització Projecte reparcel·lació Projecte 

d’edificació

Planejament vigent
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Etapes urbanístiques per la definició d’un barri nou

MpPGM de tot l’àmbit 

d’estudi

Planejament derivat 
(de cada sector)

Projecte urbanització
(de cada sector)

Projecte reparcel·lació
(de cada sector)

Projecte 

d’edificació

• Definició d’alternatives

• Definició de la proposta d’ordenació

Avanç + Document inicial estratègic (doc ambiental) 

Document estratègic

Aprovació inicial

Aprovació provisional

Aprovació definitiva

Procés participatiu
Suggeriments que es recullin a l’avanç

Informes + Suggeriments

Al·legacions i informes

• Conclusions del procés participatiu del Doc Estratègic

• Diagnosis del territori 

• Definició d’uns criteris i eixos 

Exposició pública

• Tramitació Urbanisme  
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Ca n’Ametller

Alternatives proposades pel document d’Avanç
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Alternatives de l’AvançAlternativa 0 - Planejament vigent

risc químic AP-

7

Reducció amb mesures correctores.

risc químic R8 Reducció amb mesures correctores.

nou 

intercanviador

No es preveu.

estructura 

d’espais verds

No es planteja cap parc estructurant. 

No es preserva el torrent de la 
Guinardera.

estructura 

d’equipaments

Es concentren en dues grans 
bosses.

Gairebé tots els equipaments 
previstos estan condicionats pel risc 
químic.

mobilitat Circulació rodada principal pel mig 
del barri.

Intensitat i usos Ús predominantment residencial.

Densitat d’habitatge entre 43 i 48 
hbtgs/ha.
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Alternatives de l’AvançAlternativa 1 - Continuïtat del Parc central per sobre la cobertura

risc químic AP-

7

Reducció amb mesures correctores.

risc químic R8 Eliminació total amb cobertura total.

nou 

intercanviador

Element vertebrador de la mobilitat 
sostenible i punt central del nou 
barri.

Dona servei a totes les àrees del nou 
barri, amb un radi de 600m garantint 
la connexió a peu.

estructura 

d’espais verds

Es plantegen 2 grans parcs 
estructurants.

Es preserva el torrent de la 
Guinardera.

La resta de reserves de zona verda 
en petits espais verds (parcs, places, 
etc.) dins dels teixits.

estructura 

d’equipaments

Es concentren en dues grans 
bosses, vinculades al nou 
intercanviador, a l’Hospital General i 
als dos nous estructurants.

mobilitat Circulació rodada principal pel mig 
del barri.

Es generen àmbits pacificats a 
l’interior dels teixits.

Es dona continuïtat a les xarxes de 
transport públic i bicicletes pels nous 
carrers estructurants.

Intensitat i usos Diversitat d’usos: habitatge i activitat 
econòmica, amb una proporció del 
60% - 40%.

La distribució dels usos sectoritzada 
no permet mixtura.

Densitat d’habitatge entre 49 i 55 
hbtgs/ha.
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Alternatives de l’AvançAlternativa 2 - Continuïtat del parc del Turó de Can Mates pel sud de les vies 

risc químic AP-

7

Reducció amb mesures correctores.

risc químic R8 Eliminació total amb cobertura total.

nou 

intercanviador

Element vertebrador de la mobilitat 
sostenible i punt central del nou barri.

Dona servei a totes les àrees del nou 
barri, amb un radi de 600m garantint 
la connexió a peu.

estructura 

d’espais verds

Es plantegen 3 grans parcs 
estructurants.

Es preserva el torrent de la 
Guinardera.

La resta de reserves de zona verda 
en petits espais verds (parcs, places, 
etc.) dins dels teixits.

estructura 

d’equipaments

Es distribueixen dins dels teixits per 
tot l’àmbit i en relació amb els parcs 
estructurants.

mobilitat Circulació rodada principal pel 
perímetre de l’ordenació.

Es generen àmbits pacificats a 
l’interior dels teixits.

Es dona continuïtat a les xarxes de 
transport públic i bicicletes pels nous 
carrers estructurants.

Es creen dos eixos cívics, prioritzant 
els vianants.

Intensitat i 

usos

Diversitat d’usos: habitatge i activitat 
econòmica, amb una proporció del 
70% - 30%.

Mixtura d’usos en tot l’àmbit.

Comerç de proximitat i serveis sobre 
els eixos cívics i sobre els vials 
estructurants.

Densitat d’habitatge entre 57 i 64 
hbtgs/ha.
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Alternatives de l’Avanç

Quadre resum de la Valoració dels objectius ambientals prioritaris del Document Inicial Estratègic (DIE)
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Ca n’Ametller

Proposta de l’Avanç
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

eix 1 Infraestructura verda i Equipaments 

• Prioritzar els espais lliures verds que donin 
continuïtat i connectivitat ecològica als 
espais verds existents de la ciutat.

• Protegir el torrent de la Guinardera, on 
aquest pugui conformar un eix verd 
naturalitzat.

• Afavorir que els espais lliures que siguin 
permeables, amb arbrat i vegetació, i 
potenciar la relació amb les noves 
edificacions.

• Ser curosos en com es fa el cobriment de 
la infraestructura ferroviària.

• Eliminar les barreres entre les edificacions 
i el verd, connectant l’espai verd públic 
amb els habitatges.

Connectivitat del verd

torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent 
del 

Alous

estany de la 
Guinardera
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

eix 1 Infraestructura verda i Equipaments 

• Equipaments descentralitzats i distribuïts 
en xarxa amb el verd

• Donar servei als barris adjacents, fent  una 
bona comunicació i tracció dels teixits 
circumdants.

• Vinculats als eixos de vianants.

• Dotació suficient pensant en la Ciutat dels 
15 minuts.

• Plantejar equipaments amb usos mixtos.

• Tenir equipaments territorials i 
equipaments de barri.

• Destacar l’intercanviador com a peça 
central i equipament tractor de l’àmbit, que 
pot incorporar diversitat d’usos i 
equipaments.

Equipaments

torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent 
del 

Alous

estany de la 
Guinardera
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

eix 2 Teixit

• Densificar el barri, amb una densitat mitja i 
concentracions puntuals, per generar 
massa crítica.

• Possibilitat generar densitat més alta 
entorn a l’estació.

• La densificació no ha de suposar un 
creixement desmesurat en alçada.

• Amb mixtura d’usos, per tal de poder tenir 
major comerç de proximitat i serveis, i 
obtenir més habitatge de protecció pública.

• Plantejar illes de mida petita-mitjana, amb 
activitat en planta baixa.

• Evitar les tanques de separació amb el 
carrer, amb edificacions plurifamiliars amb 
alçades no gaire altes, i a on podrien haver 
edificis amb usos diversos. 

Mixtura d’usos

torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent 
del 

Alous

estany de la 
Guinardera
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent 
del 

Alous

estany de la 
Guinardera

eix 2 Teixit

• Facilitar la promoció pública o mixta de 
l’habitatge.

• Utilitzar sòls d’equipament per fer habitatge 
dotacional.

• Contemplar totes les tipologies possibles 
de gestió de l’habitatge per tal de facilitar-
ne l’accés. 

Mesures per facilitar l’accés a 
l’habitatge

• Plantejar un continu urbà entre Sant Cugat 
i Rubí.

• Concentrar activitat econòmica i més 
densitat comercial.

• Intensificar el pas de vianants, la mobilitat 
pública i amb bicicleta.

• Passeig verd amb arbrat.

• Espai amb més comunicació de transport 
públic. 

La carretera de Rubí
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

eix 3 Mobilitat

• Aglutinadors diverses activitats

• Concentrar activitat a l’eix de Can 
Fontanals.

• Repensar l’eix de l’Hospital general (entorn 
poc amigable, molt mal il·luminat).

• Repensar l’entorn de la rotonda de la ctra. 
de Rubí i la relació amb l’eix cívic.

Eixos cívics

• Completar la Ronda Nord amb la Sud.

• Més permeabilitat entre barris.

• Treballar la mobilitat de forma conjunta 
amb Mira-sol.

• Eix carretera de Rubí pacificada i amb 
transport públic per enfortir els lligams amb 
el veïnatge de Rubí.

• L’Hospital General hauria d’estar més 
connectat amb el nou barri.

Cosir el nou barri amb la resta de 
barris i poblacions veïnes

torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent 
del 

Alous

estany de la 
Guinardera
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

eix 3 Mobilitat

• Millorar els recorreguts dels autobusos per 
escurçar la durada dels trajectes i facilitar 
desplaçaments a l’interior i cap als altres 
barris i centre.

• Integració del transport públic als eixos 
cívics i als espais lliures.

• Millora del recorregut, freqüència de pas, 
preus, etc., per desincentivar l’ús del 
vehicle privat.

Mesures que poden afavorir la 
utilització del transport públic

• Com a pol d’atracció i espai urbà de 
relació, un espai amable, imatge de carrer 
o plaça.

• Amb intercanvi amb altres mobilitats de 
transport.

• Gestió de l’aparcament al voltant 
intercanviador.

• Aprofitar soterrament per col·locar altres 
usos.

El nou intercanviador i el seu entorn

torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent 
del 

Alous

estany de la 
Guinardera
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

eix 3 Mobilitat

• Limitar l’aparcament del vehicle privat.

• Adaptar l’espai públic per poder-se 
desplaçar preferentment a peu o amb bici. 

• Estudiar l’aparcament i els espais lliures 
que ara estan colonitzats per cotxes.

• Reserva Park and Ride.

• Rebaixar les exigències de places 
d’aparcament per habitatge.

Reducció de l’ús de vehicle privat

• Distingir entre diferents carrils bici 

(funcionals i d’oci)

• Carril segregat, a nivell dels cotxes i 
protegit.

• En eixos cívics carrils ben senyalitzats. 

• Cosir xarxa de carrils bici tot el municipi.

Tipologia de carril bici

torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent 
del 

Alous

estany de la 
Guinardera
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

eix 4 Desenvolupament amb criteris ecològics

• Edificis NZEB (consum gairebé nul).

• Captació fotovoltaica. 

• Materials baix impacte.

• Comunitat energètica municipal.

• Mobilitat compartida elèctrica.

• District heatings.

• Certificació l’ecobarri.

• Fomentar connectors de biodiversitat, 
millorar els  espais naturalitzats.

• Respectar el cicle de l’aigua.

• Potenciar Infraestructura verda.

• Edificacions amb: 

− Gradient d’espais comunitaris a nivell a d’un 

edifici i d’illa 

− Compartir serveis comunitaris.

− Horts urbans orientats a la producció alimentària 

d’autoconsum.

Característiques dels ecobarris
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síntesis de les aportacions recollides

Proposta de l’Avanç

Superfície àmbit 107,5 ha.

Sostre edificable 500.000 m²st.

Residencial 70%

Activitat econòmica 30%

Densitat habitatges entre 57 / 64 
hbtgs/ha

Habitatges entre 3.890 / 4.375

Dades

torrent 
Guinardera

parc Turó 
Can 

Mates

estany 

dels 

Alous

torrent 
del 

Alous

estany de la 
Guinardera
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