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Memòria descriptiva 

1) ANTECEDENTS 

 

Les obres d’urbanització del Parc del Falgar es varen  iniciar de forma conjunta amb el projecte 

d’urbanització del sector industrial P, del qual en forma part com a zona verda i d’equipaments, 

però abans de  la seva finalització,  les obres es varen  interrompre amb  la rescissió del contracte 

amb l’empresa constructora i des de l’any 2007, estan pendents de la seva finalització. 

L’Ajuntament  de  Les  Franqueses  del  Vallès  amb  la  voluntat  d’acabar  el  parc  a  l’any  2010  va 

encarregar la redacció del projecte d’acabament del parc per tal de poder fer una nova licitació 

de les obres. 

Donat que encara no s’han acabat les obres i donada la voluntat de fer l’acabament del parc que 

forma part de la obligació dels propietaris del sector industrial es volen  incorporar nous criteris 

de sostenibilitat i una major participació ciutadana per part dels futurs usuaris. 

Per aquest motiu s’ha procedit a dinamitzar una consulta amb la col∙laboració dels ciutadans de la 

població  i  del  resultat  que  s’ha  obtingut  de  la  consulta,  es  valida  l’anterior  projecte  amb  la 

incorporació de nous criteris de sostenibilitat,  un ús mes respectuós amb el medi i unes despeses 

econòmiques pel  seu acabament. Per  tan  la present proposta  tot  i que cal  reposar  les unitats 

d’obres malmeses es redueix  la despesa de la inversió final. 

Per tots aquests aspectes es redacta  la present Modificació del projecte d’acabament del Parc 

del Falgar i La Verneda, del T.M. Les Franqueses del Vallès, per tal de definir les infraestructures i 

serveis necessaris per  l’acabament de  la zona verda com a sistema urbanístic obligatori d’acord 

amb la normativa vigent inclosa en l’aprovació definitiva del Pla Parcial del sector P. 

A  aquest  efecte  s’han  prioritzat  els  criteris  de  conservació  de  la  biodiversitat  i  del  patrimoni 

natural,  així  com  el  restabliment  dels  hàbitats  i  les  espècies  autòctones,  compatibles  amb 

l’activitat humana, dins dels principis de la convivència respectuosa. 

En  la memòria  ambiental  adjunta  es  detallen  tots  els  aspectes  que  fan  referència  als  criteris 

esmentats fonamentats amb un estudi molt acurat de cada un d’ells. 
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El present projecte d’urbanització de la zona verda, s’ha redactat en base a les directrius del Pla 

General d’Ordenació Urbanístic vigent de Les Franqueses del Vallès en el seu sector industrial P, 

d’acord amb les directrius dels tècnics del Departament de Medi Ambient de la Generalitat Xarxa 

Natura 2000, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consorci 

per la Defensa de la Conca del riu Besòs, i la resta de les companyies de serveis afectats. 

S’ha resolt la integració de les obres preexistents inacabades amb les noves projectades donant 

continuïtat a les infraestructures viàries i als serveis existents. 

Amb aquesta  integració s’aconsegueix crear un entorn que s’ajusta al model d’ambient natural 

riberenc,  donant  continuïtat  a  l’àrea  fluvial  aigües  amunt  que  també  té  un  especial  interès 

ecològic fins a la resclosa de Can Jubany, en el Pla de Llerona. 

Cal recordar que l’assoliment de titularitat pública de tots els terrenys dels dos parcs ha estat fruit 

de la reparcel∙lació del Pla Parcial del Sector P, i que els terrenys estan qualificats de zona verda i 

equipaments, per tant han de permetre el seu ús com a tal, donat que és una aportació gratuïta 

dels promotors del sector industrial i per tant han de poder gaudir del seu ús com a servei lligat a 

l’activitat  industrial.  Es  per  tot  això  que  cal  compatibilitzar  la  preservació  d’aquesta  zona  tan 

sensible amb el seu ús necessari com a servei del polígon. Aquest espai és absolutament idoni per 

aquestes necessitats i té unes condicions immillorables per la seva consolidació. 

En primera  instància, per  tal d’iniciar  les  tasques de  recuperació dels espais  fluvials de  Les 

Franqueses del Vallès, s’ha plantejat fer una primera actuació en el Falgar per la seva situació 

estratègica, que està a cavall entre  la zona  industrial, el riu Congost  i el nucli residencial de 

Llerona. Amb la present actuació es preservarà un àmbit de sòl important, amb una superfície 

del  Parc  del  Falgar de  126.849,58 m²,  a  l’hora que  es  recuperarà un  espai molt  sensible  a 

degradar‐se, tot creant un nou parc fluvial. Aquest espai singular, anomenat el Falgar, gaudeix 

d’una situació privilegiada,  ja que queda molt ben delimitat per  la penya natural existent, el 

riu Congost, el pont de  Llerona  i el gual que connecta  la via Europa amb Corró d’Avall. Cal 

afegir  que  de  la  superfície  de  àrees  de  natura  i  salut  prevista,  més  del  80%  quedaran 

estrictament destinats per usos de natura. 
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2) SITUACIÓ INICIAL 

Els  terrenys  del  Falgar  eren  antigues  zones  inundables  que,  de mica  en mica,  han  estat 

guarides de les riuades per les proteccions que s’hi ha anat realitzant al llarg dels anys.  

Donat que el lloc té unes característiques singulars per la seva morfologia, tipus de vegetació 

existent i microclima, es pretén recuperar la zona, tot potenciant les seves característiques de 

zona fluvial, completant la vegetació i eradicant l’activitat industrial que s’hi realitza. 

Per  tal  d’estudiar  les  zones  inundables  s’adjunta  al  present  projecte  un  annex  d’estudi 

d’inundabilitat  on  es  demostra  la  plena  compatibilitat  de  les  actuacions  previstes  amb  la 

legislació urbanística. 

En aquesta  zona verda es  faran  les activitats  lúdiques  i educatives que  li  són pròpies per a 

aquest espai recuperat. 

L’àmbit de la Verneda és una de les zones verdes del Sector P, concebuda conjuntament amb 

el  parc  del  Falgar  per  contribuir  a  les  tasques  de  recuperació  dels  espais  fluvials  de  Les 

Franqueses  del  Vallès.  Aquest  espai  verd  pretén  ser  una  prolongació,  al  llarg  del  marge 

esquerre del riu Congost, de la zona del Falgar, però amb un caire més naturalitzat i dissenyat 

gairebé exclusivament per la recuperació de les vernedes; d’aquí el seu nom. 

Amb la present actuació es preservarà un àmbit de sòl important, amb una superfície del Parc 

de La Verneda de 44.330,20 m², a  l’hora que es recuperarà un espai molt sensible a  la seva 

degradació, tot creant un nou bosc de ribera  i preservant  la Penya. Actualment  les vernedes 

estan  protegides  i  potenciades  per  les  noves  directrius  mediambientals  europees, 

especialment protegides en àrees de Xarxa Natura 2000 com en la que ens trobem, donada la 

seva degradació i desaparició per la contaminació i actuacions de l’home en els cursos fluvials. 

Aquest espai, gaudeix d’una situació privilegiada, ja que queda molt ben delimitat en gairebé 

tot el seu perímetre per dos elements naturals; la Penya i el riu Congost. En els seus extrems 

trobem al nord el  futur Parc del Falgar  i al sud  la zona verda del polígon  industrial Congost, 

trobant‐se també al costat el camí antic de Vic que connecta el polígon  industrial del Pla de 

Llerona amb el nucli urbà de Corró d’Avall. A més a més, per sobre de l’àmbit hi passa el nou 

pont del riu Congost que serà l’entrada principal de vehicles i vianants al Parc del Falgar. 

D’altra  banda,  la  necessitat  del  present  Projecte  ve  justificada  per  tal  de  poder  executar 

l’acabament de  les obres no finalitzades dels parcs del Falgar  i La Verneda, donar continuïtat a 



AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS                                                                                
                                        
 

 

 

                                                                                                                                                      MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Modificació del projecte d’acabament del parc del

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
5 

 
 

l’àrea  fluvial  del  Riu  Congost,  crear  àrees  de  natura  i  salut  on  es  pugui  compartir  l’activitat 

humana  en  un  entorn  natural  d’ambient  riberenc,  potenciar  l’establiment  i  revegetació 

d’espècies  autòctones  i  el  restabliment  de  la  fauna,  connectar  i  comunicar  els  diferents 

ecosistemes del sector, com són  la penya, el  riu,  la zona humida  i  la zona verda del  falgar  i  la 

verneda, de manera que la zona del falgar i la verneda facin de connexió entre el riu, la penya i la 

resta  del  parc.  Es  pretén  que  l’activitat  humana  sigui  compatible  amb  els  parcs,  i  a  l’hora 

respectuosa amb el medi ambient, de manera que aquesta activitat estigui més concentrada a 

prop de la vialitat, l’aparcament i l’accés principal, i gradualment anar reduint l’activitat humana 

en direcció nord fins arribar a les zones més restringides als visitants, on l’activitat serà mínima, 

potenciant el restabliment de la fauna i flora. 

El  present  projecte  compleix  amb  la  sentència  núm.  998  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 

Catalunya relativa a no incloure les edificacions de recepció, edifici principal, aviari, zona de mini 

golf,  tir  amb  arc,  escenari,  construccions  per  miradors,  llacs  artificials,  zones  d’escalada, 

piscifactories, etc. Així en el present projecte s’han inclòs exclusivament els elements necessaris 

per l’acabament de les obres d’urbanització, arbrat, el rec necessari pel manteniment de l’arbrat i 

els  elements  de  caràcter  urbà  per  zones  verdes  donant  total  compliment  a  l’esmentada 

sentència. 

 

3) NECESSITATS 

La necessitat del present projecte es justifica pel fet que cal acabar el projecte d’urbanització del 

sector P, amb l’acabament de la zona verda i recuperant la zona fluvial degradada del Falgar i La 

Verneda,  restablir  i potenciar  la  fauna  i  la  flora autòctona  i executar  les obres  inacabades dels 

Parcs,  en  quan  a  serveis  i  instal∙lacions.  Com  s’ha  comentat  anteriorment,  de  la  superfície 

d’àrees de natura  i salut prevista, més del 80% quedaran estrictament destinats per usos de 

natura. 

Per  tal  de  garantir  correctament  l’ús  dels  parcs  del  Falgar  i  La  Verneda,  es  farà  un  espai 

d’aparcament, degudament integrat amb l’entorn. 

Les  instal∙lacions  a  realitzar  es  dissenyen  amb  criteris  de  sostenibilitat  i màxima  reducció  de 

l’impacte ambiental. 
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Per tal d’aconseguir una bona integració en l’entorn i la recuperació del medi fluvial i de l’ambient 

riberenc,  es parteix de  la base de potenciar,  respectar  i  restablir  la  fauna  i  la  flora,  i  a  l’hora 

completar  i  formar  part  de  l’àrea  fluvial  aigües  amunt  del  pont  de  la  carretera  de  Llerona  a 

l’Ametlla. 

Com  a  punt  de  partida  per  establir  els  criteris  del  projecte,  trobem  quatre  ecosistemes 

diferenciats, que són la penya, el riu, la zona humida i la zona verda Falgar – Verneda. El criteri de 

partida és de fer conviure aquests quatre ecosistemes i que quedin integrats en l’ambient i fer‐los 

compatibles amb l’activitat humana. 

En aquest  sentit, el criteri dels usos del Parc en  l’espai disponible s’ha plantejat de  forma que 

l’impacte humà sigui gradual, de manera que la zona de major impacte estigui a prop del vial i la 

zona d’estacionament, que correspon amb l’entrada principal al Parc, que serà on es concentrin 

les zones de més activitat. 

A  la  part  inicial  del  parc  es  concentraran  la major  activitat  dels  usuaris,  com  ara  la  zona  de 

rehabilitació, esportiva, jocs infantils i d’esbarjo i descans. En direcció nord l’activitat humana es 

reduirà  gradualment  fins  arribar  al  final  del  parc,  on  l’activitat  serà  mínima,  permetent 

l’apropament a les zones humides per la part sud i separant‐ne el camí en direcció al nord. 

A continuació s’adjunta un esquema de la distribució gradual de l’impacte humà en el Parc. 
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4) SITUACIÓ ACTUAL I ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

En referència al Parc del Falgar, actualment, tot  l’espai on es preveu fer  l’actuació són terrenys 

que, d’acord amb l’actual Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, estan qualificats de zona verda i 

equipaments; per tant, susceptibles a poder realitzar l’activitat que es projecta. 

Els terrenys que formen la zona verda de La Verneda eren camps de conreu en la seva major 

part, malgrat en l’actualitat formen una verneda inacabada tal com es va deixar en aturar‐se 

les obres d’urbanització. S’estenen longitudinalment entre dos elements naturals; la Penya i el 

riu Congost. Als extrems, al nord  limita amb el camí antic de Vic que connecta  la via Europa 

del Pla de  Llerona amb Corró d’Avall,  i al  sud  la  zona verda del polígon  industrial Congost. 

Actualment, aigües avall del gual, el riu presenta fortes erosions, a més de trobar‐hi restes de 

formigó que empitjoren la imatge de l’entorn. 

Tal  i  com  s’ha  comentat  anteriorment,  les  obres  del  parc  van  quedar  inacabades,  com  a 

conseqüència d’això, trobem que els camins i vorades estan inacabades, moviments generals de 

terres i paviments. Igualment es va deixar sense acabar molts dels serveis, com el drenatge, aigua 

potable  i  contra  incendis,  reg,  reserva  d’aigua  amb  dipòsits  i  bombeig,  naturalització  del  llac, 

enllumenat de l’aparcament i la zona de més activitat del Falgar, i gran part de la jardineria. 

A més, durant aquests anys,  s’han produït al Parc uns desperfectes que caldran solucionar. Es 

destaca el robatori de les tapes de registre, estacions transformadores, incloent transformadors, 

cel∙les d’hexaflorurs  i portes, així com el fet de que s’han mort una gran part d’arbres per manca 

de manteniment i reg. 

Tot  l’espai on es preveu desenvolupar  La Verneda  són  terrenys que, d’acord  amb  l’actual Pla 

d’Ordenació Urbanístic Municipal, estan qualificats de zona verda; per tant, susceptibles de poder 

realitzar l’activitat que es projecta. 

Pel que fa a  la titularitat, tant de  la zona del Falgar com La Verneda, els terrenys són de cessió 

obligatòria per l’ampliació del polígon industrial Pla de Llerona; Sector P. Per aquest motiu, està 

garantida la titularitat municipal dels terrenys, ja que s’adapta a tot allò que disposa el Text Refós 

del Pla Parcial del Sector P, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
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5) EQUIP REDACTOR DEL PRESENT PROJECTE 

L’equip redactor de  la  la present “Modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar  i La 

Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès” és  l’empresa, Gesa, S.L., situada al carrer Onze de 

Setembre  núm.  43  baixos  1a  del  T.M.  Les  Franqueses  del  Vallès,  tel.  93.846.53.20,  mail: 

gesa@gesa.cat.  

 

6) OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte, en primera instància és la definició global de les diferents actuacions 

a realitzar dins del parc del Falgar, determinant les obres necessàries per tal de conèixer l’abast 

de  les  inversions  a  realitzar  i  poder‐lo  utilitzar  com  a  base  de  les  diferents  actuacions 

individualitzades, en funció de les disponibilitats pressupostàries. 

En segona instància, el projecte pretén definir les diferents actuacions a realitzar a la zona verda 

de  La Verneda,  determinant  les  obres  necessàries  per  la  recuperació  de  la  zona  com  a  espai 

fluvial, amb la reintroducció de la verneda, fent actuacions especials per transformar el lloc en un 

medi  humit  apte  pel  seu  bon  desenvolupament.  A  l’hora  que  es  potencien  les  vies  de 

comunicació de vianants al llarg del riu, tot respectant i potenciant la Penya. 

El criteri bàsic del present projecte ha estat fixar els diferents espais naturals que han de conviure 

i que són representatius de  la vegetació autòctona. Entre tots ells s’han  intercalat  les diferents 

activitats que compleixen el programa funcional i divulgatiu de tot el projecte. Els treballs han de 

dissenyar‐se  segons  criteris  de  sostenibilitat  i  reducció  de  l’impacte  ambiental,  i  seguint  les 

directrius  mediambientals  europees.  Així  també,  les  prescripcions  de  l’Agència  Catalana  de 

l’Aigua orientades a millorar i preservar el valor ecològic del riu Congost. 

El projecte es desenvolupa en diferents nuclis, per tal de facilitar la seva gestió i implantació. 

Els nuclis  bàsics s’han agrupat de la següent forma : 

1. Nucli 1: Zona del llac 

2. Nucli 2: Zona verda 

3. Nucli 3: Zona d’equipaments 

4. Nucli 4: Zona de la Verneda 
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Totes  les  infraestructures  i  serveis  s’adequaran  a  la  normativa  vigent,  i  per  aquest  motiu 

s’incorporen al present projecte tots els plànols, annexes, quadres de preus, plec de condicions i 

pressupost necessaris per a poder desenvolupar les obres. 

La normativa més rellevant que implica l’adequació del projecte és la següent : 

‐ Normativa de conductes de xarxa de clavegueram. 

‐ Reglament Electrotècnic de Mitja tensió. 

‐ Reglament Electrotècnic de Baixa tensió. 

‐ Instrucció 6.1‐I.C. i 6.2‐I.C. de seccions de ferm. 

‐ Decret de supressió de barreres arquitectòniques. 

‐ Normativa de companyies de serveis. 

‐ Normativa de Carreteres de la Generalitat. 

‐ Normativa de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

‐ Normativa mediambiental. 

‐ Normativa tecnològica sobre jardineria 

 

7) FASES I MILLORES A OFERTAR 

El present projecte és un document complet per l’acabament de les obres públiques del parc, ja 

que  és  una  unitat  d’obra  apta  per  a  l’ús  públic  sense  cap  obra  complementària,  excepte  el 

mobiliari urbà que no s’inclou al pressupost. En la licitació es podran ofertar les millores que els 

licitadors  ho  considerin  oportú,  d’acord  amb  els  pressupostos  parcials  inclosos  en  l’annex  de 

millores. 

8) DISPONIBILITAT DELS TERRENYS OCUPATS 

Totes les actuacions previstes al present projecte es desenvolupen en la seva totalitat en terrenys 

qualificats de verd públic, que  ja estan disponibles  fruit de  la  reparcel∙lació que es va  registrar 

oportunament. 



AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS                                                                                
                                        
 

 

 

                                                                                                                                                      MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Modificació del projecte d’acabament del parc del

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
10 

 
 

9) CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

9.1 MOVIMENT GENERAL DE TERRES, ESPLANACIONS I DEMOLICIONS 

El present projecte pretén adequar tota  la superfície de  la zona del falgar efectuant els menors 

moviments de terres possibles amb l’objectiu d’aprofitar al màxim l’estat ecològic actual. És per 

aquest motiu que, en primer lloc es realitzaran les actuacions més destacables, com ara, tapar els 

fonaments  existents  d’una  antiga  edificació  prevista  amb  terres  aportades  i  les  actuacions 

puntuals d’adequació de  la superfície general de  la resta de  les zones, com pot ser retirada de 

restes de runes  i despedregament. Cal destacar  l’acabament de  la mota de terres al costat del 

gual de vehicles que actualment creua el riu Congost. Aquesta actuació es realitza per delimitar 

correctament els límits del parc, i no deixar un pas per vehicles a l’interior del recinte. A la vegada, 

es dóna una major facilitat d’accés a peu als camins de l’interior del parc del Falgar. Una vegada 

realitzats  els moviments  de  terres  i  les  esplanacions  corresponents  de  tota  la  superfície,  es 

procedirà a condicionar els camins projectats, excavant la caixa per encabir‐hi les corresponents 

capes de tot‐ú reciclat i sauló així com l’encintat amb vorades d’aquells camins inacabats. La resta 

de camins, com els que discorren propers al riu, no tindran cap encintat lateral amb vorades, ja 

que es pretén donar a la zona un caire natural i integrador, on les construccions siguin del menor 

impacte possible per totes les espècies que desenvolupin la seva vida a l’interior del parc. 

Una vegada condicionats els camins, es procedirà a completar  i condicionar totes  les xarxes de 

serveis existents que actualment ja es troben dins el sector afectat. Finalment, una vegada fets els 

serveis  bàsics,  es  procedirà  a  fer  tota  la  fase  de  jardineria,  amb  la  plantació  de  les  espècies 

vegetals projectades en cada sector així com els tractaments generals de superfícies. 

9.2 PAVIMENTACIÓ 

Els  camins  del  parc  del  falgar  no  aniran  pavimentats  amb  cap material  del  tipus  formigó  o 

aglomerat. Portaran vorades laterals jardí o tauló per delimitar‐los tal i com s’indica al plànol de 

secció  tipus. Amb aquestes mesures, es pretén aconseguir una  integració complerta d’aquests 

dins l’entorn en que es trobaran. És per aquest motiu que la secció tipus que s’ha considerat pels 

camins del parc és la següent: 

- 40 cm. de base de tot‐u reciclat 

- 6 cm. de sauló 
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La utilització d’àrids reciclats pels camins, i el rebliment amb material de la pròpia obra o 

procedents  d’enderrocs  de  construcció,  té  finalitats  de  sostenibilitat  i  reducció  dels  residus 

generats. 

 

9.3 XARXA DE SERVEIS 

1. Passos de serveis 

Actualment, al parc del Falgar, s’hi poden trobar un seguit de passos de serveis ja construïts. Tots 

aquests passos de serveis seran aprofitats per passar l’enllumenat públic projectat. 

És  per  aquest motiu,  que  donades  les  característiques  de  cada  zona,  s’ha  projectat  un  tipus 

d’enllumenat, i una il∙luminació mínima. Per tal d’arribar a totes les zones, es projecten una sèrie 

d’ampliacions a la xarxa de passos de serveis. 

Per altra banda, també es projecta un pas de serveis que començarà on s’ubicaran els dipòsits de 

reg, i anirà fins la resclosa de Can Jubany, a la llera del Riu Congost. 

Tots aquests nous passos de serveis seran amb tubs de polietilè, de diàmetre 110, i hi haurà entre 

dos i quatre tubs per rasa, gaudint d’arquetes de registre a intervals regulars. 

Per últim, destacar que totes les tapes dels passos de serveis, tant existents com noves, seran de 

formigó  armat  amb  un marc metàl∙lic  per  tal  d’evitar  els  robatoris,  al  tractar‐se  d’una  zona 

allunyada del centre del municipi. 

 

2. Xarxa de clavegueram 

El present projecte contempla aprofitar i finalitzar la xarxa existent de sanejament que ja es troba 

parcialment construïda al sector. 

Les actuacions més destacades que es portaran a  terme al parc del  falgar en quan a xarxa de 

sanejament, es poden explicar en quatre fases. 
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Primerament,  la  recollida d’aigües de  l’escorrentia  superficial de  tota  la  superfície,  i que  seran 

conduïdes mitjançant  rases drenants  fins  la xarxa de sanejament que es veu projectada en els 

plànols de planta. 

En  segon  lloc,  l’aportació  d’aigua  que  es  farà  al  costat  de  la  resclosa  de  Can  Jubany,  on  es 

connectarà a la xarxa de la comunitat de regants de LLerona a Can Jubany. Es construirà un filtre 

de captació d’aigües  i una canalització nova que conduirà  l’aigua de  la comunitat de regants de 

LLerona fins al llac de l’interior del parc del falgar que farà les funcions de dipòsit pel reg pel parc, 

amb  un  by‐pass  de  desviació  d’aigües  a  la  sortida  del  llac,  per  portar  aigua  en  direcció  a  la 

Verneda, aprofitant els possibles excedents d’aigua pel reg de La Verneda. 

Per altra banda, es portarà a terme la formació d’una cuneta de recollida de les aigües superficials 

a la base de la Penya de la zona del Falgar. També s’executarà una cuneta de formigó tipus TTR‐10 

en un lateral del camí de pujada als camps des de l’aparcament. Per la protecció de la penya, es 

realitzarà a la banda perimetral oest, el recrescut de la mota amb terra vegetal, per evitar que les 

aigües pluvials provoquin desperfectes a la Penya. 

Per  últim,  destacar  la  presència  d’unes  canalitzacions  que  recullen  aigua  tant  de  les  rases 

drenants, com del llac, i que són conduïdes a la zona de la verneda, per tal de dotar a la zona de la 

humitat desitjada. 

La majoria d’aquestes canalitzacions ja es troben construïdes, i només caldrà procedir a finalitzar‐

les puntualment, per tal d’aconseguir els objectius que el present projecte contempla. 

 

3. Xarxa d’aigua potable i reg 

Actualment, a la zona del parc del falgar, no hi trobem xarxa d’aigua potable ni de reg construïda. 

Per tant,  i degut a  la necessitat de subministrar aigua potable a  les fonts es prolongarà  la xarxa 

d’aigua potable per alimentar totes les fonts, mòduls de natura, agro‐botiga‐serveis i boques de 

reg.  També  es  completarà  la  xarxa  de  protecció  contra  incendis  amb  els  nous  hidrants. A  La 

Verneda, la xarxa de reg s’haurà de completar amb el reg gota a gota i el sistema de bombeig. La 

xarxa contra incendis únicament caldrà afegir un nou hidrant, connectat amb un ramal a la xarxa 

existent. 
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L’aigua  de  reg  del  parc  procedirà  dels  pous  construïts  als  efectes  on  serà  depurada  i 

emmagatzemada en un dipòsit soterrat de 220 m³. A la vegada, destacar la quantitat d’aigua que 

s’emmagatzemarà en  la  reserva d’aigua,  i que  també podrà utilitzar‐se per  regar. Una part de 

l’aigua de reg també podrà procedir de la xarxa de la comunitat de regants de Llerona, al costat 

de  la resclosa de Can Jubany, fins  la zona humida que suposarà  la reserva d’aigua, pel reg, més 

important.  En  un  annex  es  recull  tota  la  informació  disponible  respecte  els  pous  i  la  seva 

instal∙lació. 

A  la  zona  de  l’aparcament,  a  l’entrada  del  parc,  hi  trobem  el  punt  de  connexió  de  la  xarxa 

municipal d’aigua potable ja instal∙lada. 

4. Xarxa d’enllumenat públic 

El parc del Falgar no s’ha de considerar una zona d’oci nocturn,  i per  tant, no es projecta una 

il∙luminació apropiada per desenvolupar activitats sense llum solar. 

Al tractar‐se d’una zona de regeneració de  fauna  i  flora, cal dotar a tot el sector de  la màxima 

integració als paràmetres establerts per la naturalesa, i qualsevol tipus d’actuació s’ha pensat per 

tal de no influir en el desenvolupament d’aquestes espècies. 

Per tot axó es projecta una il∙luminació mínima a la zona d’accés fins la zona d’esbarjo i descans. 

Aquesta  il∙luminació,  sortirà del nou quadre d’enllumenat que es  situarà al  costat de  l’Estació 

transformadora de l’entrada. Les quatre línies d’enllumenat seran independents, i il∙luminaran de 

manera orientativa, els camins de les zones més properes a l’entrada del parc, i mai, contaminant 

lluminosament les zones de creixement d’espècies, tant animals com vegetals. 

La columna projectada és la tipus Donalson, amb una alçada de 4 metres, amb llumenera Kio Led, 

i una potència de 19 watts assolint així uns nivells lumínics mínims amb efectes de abalisament i 

sense pretendre obtenir una gran visibilitat. 

5. Xarxa de Mitja i Baixa tensió 

En quan a la xarxa elèctrica, cal destacar la presència de dues estacions transformadores dins la 

zona del parc del falgar, propietat de la companyia Estabanell y Pahisa, que actualment es troba 

amb grans desperfectes per actes vandàlics. 

Aquesta xarxa elèctrica existent s’ampliarà amb nova xarxa soterrada fins la connexió a la xarxa, 

on hi haurà  l’escomesa elèctrica per  totes  les  instal∙lacions  com  són  les bombes dels pous,  la 
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depuradora, la bomba del llac i el grup de pressió de reg. També es realitzarà l’acabat complert 

amb  tots els  components de  la E.T. de  l’accés,  i  la  reparació de  façanes  i paviment de  la E.T. 

propera al  llac. També hi haurà una nova escomesa aèria a La Verneda per donar serveis a  la 

caseta de la bomba pel reg. 

6. Xarxa de Telecomunicacions 

Es realitzarà la retirada d’una línia existent de telèfon propera al llac, amb els corresponents dos 

pals de fusta, que caldrà retirar. Actualment aquesta xarxa aèria no es troba en servei, i per tant, 

no  caldrà  realitzar  cap  desviament.  A  més  es  completarà  la  xarxa  soterrada,  amb  les 

canalitzacions i passos, per tal de deixar les previsions de connexions. 

 

9.4 ZONES D’ACTIVITATS DEL FALGAR 

Pel que  respecta  a  les diverses  zones d’activitats,  s’han disposat elements de diferent utilitat, 

agrupats segons les zones i usos establerts a cada sector del Parc. Als plànols del present projecte 

s’indica la distribució de les zones dins del parc, així com la distribució del mobiliari dins de cada 

zona.  Cada  zona  tindrà  com  a mínim  a  la  part  d’accés  a  la  zona  específica  una  senyalització 

vertical  específica  de  la  zona  on  s’està  accedint.  En  l’annex  de  mobiliari  s’adjunten 

característiques  tècniques  del mobiliari  previst.  A  continuació  es  detalla  cadascun  d’aquestes 

zones. Als plànols s’adjunten el tipus i situació del mobiliari a cada zona. 

 

NUCLI 1: ZONA HUMIDA. LLAC 

1. Acabament de la zona humida 

El llac existent té una superfície de 17.564 m². La fondària promig és de 1,50 metres i no tindrà 

cap finalitat de pesca ni bany, sinó que servirà com a reservori d’aigua pel reg de la vegetació del 

parc, i a la vegada, per la repoblació de la fauna i la flora de la zona. 

Actualment  el  llac  es  troba  executat  i  acabat,  amb  una  làmina  impermeable  en  tot  el  seu 

perímetre i una llosa de formigó a la seva base. Al marge de tota aquesta zona, es preveu la seva 

revegetació  com  a  continuació  del  parc,  cobrir  la  làmina  existent  amb  terres,  i  revegetar  la 

superfície  fins  arribar  a  la  zona  submergida.  Aquest  intervenció  permetrà  la  integració 
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paisatgística  i naturalització de  tota  la  zona. Al  fer aquesta  intervenció  s’aconseguirà  reduir el 

volum d’aigua necessària per assolir el nivell necessari d’aigua, i per tant, es reduirà la profunditat 

de tota la superfície humida, i en conseqüència, el risc pels usuaris. 

En referència al balanç hídric del  llac, després de dos anys de  l’existència del cos principal de  la 

bassa i observant el nivell d’aigües es dedueix que el nivell és estable, amb fluctuacions mínimes 

entre  èpoques  de  diferent  estació  climatològica,  per  tant  es  demostra  que,  després  de  fer 

l’aportació  inicial  d’aigües  que  es  faci,  el  nivell  es  quedarà  pràcticament  estable,  i  per  tant 

ecològicament sostenible. 

L’abastament d’aigua es podrà realitzar de tres maneres diferents. Una primera mitjançant 2 pous 

existents pels voltants del llac, i que amb la instal∙lació de dues bombes, subministraran aigua als 

nous dipòsits, els quals realitzaran una depuració de les aigües abans d’abocar‐les al llac. 

Una segona manera d’aportar aigua al llac serà a partir de la nova escomesa d’aigua projectada 

des de  la xarxa de comunitat de  regants al costat de  la resclosa de Can  Jubany, que permetrà 

l’entrada d’aigua quan el nivell sigui l’adequat. Cal comentar que aquest assut ja compta amb una 

captació d’aigua dels regants de la zona, i que aquesta captació existent continuarà gaudint de la 

total prioritat sobre la nova escomesa de captació d’aigua pel llac que tindrà un us puntual. 

Per  últim,  es  preveu  una  escomesa  d’aigua  potable  a  la  xarxa municipal  de  l’empresa  Sorea. 

Aquesta  seria  l’última mesura  aplicable  pel manteniment  del  nivell  d’aigua  del  llac,  però  es 

considera  una  previsió  necessària  per  evitar  possibles  emergències  en moments  puntuals  de 

sequera o per emergències no previstes. 

Pel que fa al tractament que es realitzarà a la llera del llac per evitar la visualització de la làmina 

impermeable,  s’ha estudiat de manera acurada  com assolir aquest objectiu,  i d’acord amb  les 

premisses marcades pel present projecte, es considera necessari realitzar la següent actuació. Es 

col∙locaran terres per sobre d’acord amb el que s’indica en els plànols, i es revegetarà tota la nova 

superfície  amb  tractaments  específics  de  bioenginyeria.  El  tractament  de  filtració  del  llac  es 

realitzarà amb uns filtres en la zona humida prèvia al llac, un segon filtre a la part nord del llac, i 

amb un sistema de bombeig que recull l’aigua del llac amb eskimers i el recondueix a les zones de 

filtrat. També es realitzarà la vegetació del llac amb geomalles i plantació d’espècies aquàtiques. 

La naturalització del  llac es completarà amb  la  instal∙lació d’illes flotants per plantar vegetació  i 

donar ombra als peixos. 
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2. Tanques d’observació d’aus 

Amb la finalitat de gaudir de l’àmbit variat de la zona humida, amb les diferents espècies d’arbrat, 

d’ocells  i  fins  i  tot de  la  llera del  riu Congost, s’han dissenyat punts d’observació, amb un cost 

mínim,  tot  utilitzant  unes  pantalles  opaques.  Es  proposen  tres  punts  d’observació  de  la  zona 

humida,  i  que  per  tant,  serà  on  s’hi  trobarà  la  major  quantitat  de  fauna.  Aquests  punts 

d’observació consistiran en una aproximació envoltada de vegetació per protegir a la fauna de les 

molèsties dels usuaris. Als costats de  les tanques es farà amb reixat metàl∙lic plastificat abrigats 

amb bruc. Al arribar al punt d’observació es situarà un panell de fusta per la protecció de caigudes 

i  resguardant  la  visual  de  l’usuari  envers  la  fauna,  amb  unes  petites  finestres  d’observació. 

Aquestes tanques, a la vegada, serviran per millorar la seguretat dels usuaris, i protegir‐los de les 

caigudes, i aconseguirà respectar la intimitat de les aus envers els humans. 

 

NUCLI 2: ZONA VERDA 

Aquest espai correspon a l’esplanada que uneix la zona de jocs, d’esbarjo i exercicis amb el llac. 

Aquesta esplanada   actuarà com a coixí separador de  l’ambient amb més activitat amb  la zona 

humida de  repòs  i descans de  les aus.  L’element  integrador  fonamental  serà el prat  i  l’arbrat 

autòcton. 

 

NUCLI 3. ZONA D’EQUIPAMENTS DEL PARC 

  Àrea d’aparcament 

Actualment ja trobem una zona destinada a aparcament, però que no es troba finalitzada.  

Per  tal  de  finalitzar  la  zona  d’aparcament,  es  realitzarà  l’ampliació  comentada, mitjançant  la 

construcció de la caixa i la pavimentació d’aquesta nova zona, així com les feines de senyalització 

horitzontal i vertical, i la finalització de la vorera lateral i la illa central. 

Es gaudirà de places d’aparcament per disminuïts i per autobusos, i per tant, l’aparcament podrà 

garantir l’accessibilitat de qualsevol grup de gent disposat a gaudir de l’entorn del parc del falgar. 
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Una  part de l’aparcament es destinarà per la instal∙lació d’un circuit d’educació viària consistent 

en pintar el circuit en el propi paviment de l’aparcament. 

Àrea d’entrada 

La  zona  d’accés  principal  estarà  situada  a  la  part  sud  del  Falgar,  just  després  de  la  zona 

d’estacionament  de  vehicles.  S’ha  plantejat  en  base  a  una  esplanada  verda  practicable  i 

trepitjable amb l’enjardinament amb arbres als costats i al fons de l’esplanada principal d’accés, 

que farà de passadís i benvinguda al parc, on els usuaris podran adonar‐se que estan accedint a 

un parc natural, on l’accés serà la primera presa de contacte amb la natura. 

L’accés es complementarà amb mobiliari urbà, entre el que es destaquen pilones de fusta, que 

impediran el pas a vehicles motoritzats. A més s’afegiran pilones metàl∙liques desmuntables, per 

autoritzar el pas als camins només als vehicles autoritzats pel manteniment del parc, així com 

bancs, papereres, una font i cartells de situació, informació i normativa d’ús. 

  Àrea de serveis 

Tot  utilitzant  la  plataforma  existent,  s’enderrocaran  les  parets  existents,  es  farà  un  paviment 

d’acabat  i  s’instal∙laran  uns mòduls  prefabricats  d’acabat  exterior  de  fusta,  com  a mòduls  de 

natura, agro‐botiga i serveis, amb totes les seves instal∙lacions i acabats. 

Àrea de jocs infantils 

La zona de jocs infantils es situarà a la zona d’alta activitat humana, a prop de la zona d’esbarjo i 

descans. Aquesta situació estratègica ve a satisfer la necessitat dels pares de vigilar els petits. 

El mobiliari de  jocs  infantils és variat per diferents edats, des de nadons  fins aproximadament 

dotze anys, buscant  la situacions properes a  la zona d’entrada  i d’esbarjo, pels  jocs dedicats als 

més petits, i un conjunt format per la combinació de jocs variats i lligats en forma de circuit, tot 

amb materials de tonalitat i model rústic. També es preveuen zones amb paviment de seguretat 

de cautxú per la comoditat i seguretat dels nens. El mobiliari es completa amb, una font, bancs i 

papereres, situats estratègicament a la zona de jocs per permetre el descans de tots els usuaris i 

la vigilància dels pares envers el més petits. 
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Àrea d’exercicis de rehabilitació 

El circuit de rehabilitació es situarà al costat de  la zona  infantil  i esportiva. Aquesta zona estarà 

principalment  destinada  per  realitzar  exercicis  més  suaus,  destinats  a  persones  amb  major 

dificultat  d’entrenament,  en  recuperació  o  per  la  gent  gran.  L’objectiu  d’aquesta  zona  és  la 

d’aportar una millora en  la  salut,  recuperació, mobilitat corporal, mitjançant exercicis  suaus, o 

inclús per realitzar exercicis d’escalfament. 

El mobiliari  es  preveu  que  s’instal∙li  adjacent  a  uns  arbres  que  puguin  donar ombra  i  facilitin 

l’exercici durant l’estiu. El mobiliari es complementa amb bancs i papereres. 

Àrea d’esbarjo i descans 

Es preveu destinar un espai pel descans  i esbargiment situat proper a  la penya com a resguard 

dels vents de llevant i proper a la zona de jocs infantils i edifici de serveis. 

L’espai disposarà del mobiliari necessari per l’activitat.  

Àrea amb circuit esportiu 

El circuit esportiu es situarà a la zona d’alta activitat humana, proper a la zona de jocs i d’esbarjo. 

Aquesta  zona  pretén  permetre  als  usuaris  complementar  els  entrenaments,  amb  exercicis  de 

musculació.  Els  esportistes  ,  podran  completar  el  seu  entrenament  amb  exercicis  de  cames, 

braços, abdominals, etc. També es preveu la reserva d’un espai per estiraments amb paviment de 

cautxú, així com bancs, papereres i una font. 

Com  a  complement  al  circuit  esportiu,  es  preveuen  unes  senyalitzacions  verticals  situades 

perimetralment a  la zona esportiva, essent unes  fitxes que  indiquen distàncies parcials  i donar 

referències alhora d’exercitar  sèries d’atletisme. Adjacent al  circuit es preveu  la  instal∙lació de 

dues taules de ping‐pong, per incentivar l’esbarjo i l’esport. 

Resta de zones 

A  diferents  punts  del  parc  es  situaran  tanques  de  fusta,  com  és  el  cas  del  pas  que  surt  de 

l’aparcament  cap  al  camí de  la penya, que protegirà el  camí de  la diferència de nivell  i de  la 

possible circulació de vianants. Un cop arribat al pla horitzontal superior de la penya, i el camí es 

separi de la penya, no caldrà la tanca, però es tornarà a protegir més al nord, quan el camí torni  a 

apropar‐se a la penya. 
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A més de les zones localitzades descrites anteriorment, també s’instal∙larà al parc diferents peces 

de mobiliari  urbà,  com  poden  ser  bancs,  papereres  i  aparcabicis,  per  permetre  el  descans  i 

l’esbarjo en zones alternatives del parc, així com cartells  identificatius  i fites de pas de  longitud 

per  entrenaments.  També  es  preveuen  diversos  cartells  amb  identificació  de  fauna,  flora, 

normativa d’ús i plànols del parc amb distribució de les zones. 

 

9.5 LA VERNEDA 

A la zona de La Verneda es preveu que la intensitat humana sigui mínima, limitada al passeig de 

vianants. Es faran aquelles intervencions per recuperar la zona natural de La Verneda i restablir la 

vegetació autòctona. En referència a la xarxa de reg, s’arreglarà i s’adequarà de forma adient, per 

tal d’aconseguir un manteniment òptim i sostenible a la jardineria de la zona. 

Durant les obres inicials del parc, es van realitzar algunes tasques en previsió d’executar una xarxa 

d’enllumenat.  En  el  present  projecte  no  es  preveu  una  xarxa  d’enllumenat,  per  evitar  la 

contaminació  lumínica d’aquesta zona. En aquest sentit, es preveu tapar  les arquetes existents 

amb una malla de plàstica, capa de morter i sauló, amb la seva marca de localització. D’aquesta 

manera, la xarxa soterrada podrà servir per futurs serveis, en cas que variïn les necessitats de la 

zona. 

Per últim, en referència als treballs de jardineria, es preveu replantar els arbres existents morts o 

en mal  estat  de  salut.  La  jardineria  es  completarà  amb  arbustos  autòctons. Als plànols de  La 

Verneda  22  a  24    Planta  jardineria  projectada  es  reflecteixen  les  intervencions  en  quant  a 

jardineria. 

 

9.6 JARDINERIA 

La  jardineria està estudiada per  tal de  crear espais diversos, amb varietats autòctones per  fer 

diverses  comunitats  de  boscos  de  ribera  en  els  seus  diferents  estrats,  i  sempre  espècies 

autòctones i típiques del bosc mediterrani sec. Un dels objectius en alternar diverses varietats és 

poder fer una tasca educativa sobre el medi natural. En un annex específic s’adjunta el projecte 

de jardineria amb una memòria detallada de tot allò que fa referència a les tasques de jardineria i 

reg, i una relació i descripció detallada de les espècies projectades. 
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El  principal  element  per  la  recuperació  de  l’espai  fluvial  del  riu  Congost  és  la  revegetació  de 

l’àmbit, que posteriorment suposarà  la repoblació natural de  la fauna autòctona. L’espècie més 

significativa, i subjecte d’especial interès a nivell europeu per aconseguir la seva reintroducció, és 

la verneda; vers la que s’encaminen tots els esforços del present projecte. A aquests efectes s’han 

tingut  en  compte  tota  la  informació  i  converses mantingudes  amb  tècnics  de  l’ACA  de Medi 

Natural  i  del  Consorci  incorporant  la  seva  experiència  i  els  seus  consells  per  la millor  gestió, 

implantació i manteniment possibles, tant des del punt de vista de flora com de fauna. 

 

10) SERVEIS AFECTATS  

L’empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels serveis afectats de les 

diferents  companyies  de  serveis,  i  totes  les modificacions  necessàries  seran  objecte  de  preus 

contradictoris. 

Les  reparacions  dels  serveis  afectats  per  trencaments  accidentals,  les  portarà  a  terme  el 

contractista amb tota urgència, i al seu càrrec. 

D’acord  amb  els  diferents  assessoraments  sol∙licitats  a  les  diferents  companyies,  els  serveis 

afectats en les diferents fases seran els següents: 

 Xarxa de Clavegueram  

 Línies d’Alta Tensió   

 Línies de Mitja i Baixa Tensió  

 Xarxa d'Aigua Potable 

 Enllumenat Públic 

En particular, el contractista està obligat a complir  l’ordre TIC/341/2003, de 22 de  juliol, per  la 

qual s’aprova el procediment de control aplicable a  les obres que afectin  la xarxa de distribució 

elèctrica soterrada. 

 

11) ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Inicialment, es preveu fer  la neteja  i esbrossada de  les zones a ocupar, el moviment general de 

terres i les demolicions necessàries per poder començar la resta d’actuacions lliurement. 
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Posteriorment,  es  procedirà  a  realitzar  els  moviment  de  terres  necessaris  per  construir  el 

clavegueram i els serveis previstos. 

Aquestes  runes, deixalles  i vegetació  seran  transportades a abocadors autoritzats, mentre que 

s’intentarà reaprofitar la major part de runes possibles, després de matxucar‐les, per fer bases de 

ferms amb material reciclat d’aquestes runes. 

A continuació, es procedirà a la instal∙lació de tots els serveis previstos. Una vegada construïts els 

nous serveis, inclosa la construcció dels passos de serveis, es procedirà al tancament del parc, fer 

la col∙locació de les vorades i la pavimentació de camins. Les característiques geomètriques de les 

unitats  d’obra  i  serveis  estan  especificades  en  els  plànols  del  present  projecte.  Es  farà 

l’acabament de les esplanades i la pavimentació dels camins .  

Posteriorment es construiran  les tanques d’observació d’aus  i es faran  les tasques d’acabament 

del llac, així com les tasques de jardineria i la instal∙lació del mobiliari urbà. 

Finalment, es realitzaran les tasques de senyalització i acabats de tota la urbanització. 

 

12) DETERMINACIONS DEL PERMÍS D’OBRES DE L’A.C.A. 

A l’annex 10 s’adjunta el permís d’obres de l’Agència Catalana del l’Aigua sobre el Pla Parcial del 

Sector P del qual el present projecte sol∙licitarà actualització. 

 

13) SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Amb les determinacions del present projecte, es compleix la normativa actualment vigent sobre 

la supressió de  les barreres arquitectòniques, a que  fa referència el decret 135/1995 de 24 de 

març de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques i d’aprovació del 

Codi d’Accessibilitat, i l’ordre VIV/561/2010. S’ha posat especial atenció a la supressió de barreres 

arquitectòniques en el present projecte, aspecte que és imprescindible en qualsevol nou treball 

d’aquestes  característiques.  També  s’han  disposat  places  d’aparcament  reservades  per  a 

disminuïts en punts propers a les entrades dels aparcaments. 
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14) SEGURETAT I SALUT 

El projectes constructiu adoptarà totes les mesures recomanades pel Reial Decret 1627/1997 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Durant el termini de les obres, el Contractista tindrà l’obligació de protegir tot l'àmbit de treball i 

restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa. També es realitzaran totes les instal∙lacions 

higièniques necessàries per a l'equip de treball. 

L’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  inclòs  en  aquest  Projecte,  serveix  per  fixar  les  consideracions 

mínimes al Contractista per a redactar el Pla de Seguretat i Salut, que caldrà complir durant tota 

l’obra. 

 

15) MATERIALS 

Els materials a adoptar en  l'execució de  les obres seran els especificats anteriorment, així com 

també  els  indicats  en  la  resta  de  documents  de  cadascun  dels  capítols  següents  que  estan 

inclosos en el present projecte. 

 

16) CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

Segons  les disposicions generals del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per  la 

qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en l’article 65 (subsecció 5a) 

s’exigeix que, per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres 

públiques d’un import igual o superior a 350.000 €, o de contractes de serveis per un pressupost 

igual  o  superior  a  120.000  €,  és  requisit  indispensable  que  l’empresa  estigui  degudament 

classificada. Donat que la present obra és superior a l’import indicat en la llei de contractes, caldrà 

que la empresa adjudicatària estigui classificada amb la següent categoria: 

    Grup:    E  K  G 

    Subgrup:  7  6  6 

    Categoria:  F  E  E 
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17) DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Es  fa  constar,  en  compliment del  reglament de Contractes de  l'Estat, que el present projecte 

compleix els requisits d’ésser una obra completa podent‐se lliurar a l’ús públic general o al servei 

corresponent, sense cap altra obra complementària. 

 

18) PREUS I PRESSUPOSTOS 

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària actuals. 

Aplicant els corresponents preus a  les diferents unitats d’obra, s’obté un pressupost d’execució 

material de: 

Total execució material:  2.010.368,05 € 

Que representa un pressupost de contracte, incloent el 13% de despeses generals d’empresa, el 

6% de benefici industrial i el 21% d’I.V.A. assoleix la quantitat de: 

Total pressupost per contracte:  2.894.728,96 € 

 

19) PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Per la realització de totes les obres d’urbanització cal preveure les despeses addicionals com són 

permisos,  llicències,  taxes  i despeses de  la direcció de  les obres, per  tant cal afegir els  import 

següents : 

Pressupost de contracte:  2.894.728,96 €.‐ 

Redacció del projecte:  68.735,00 €.‐ 

Coordinació del control de qualitat:  9.625,00 €.‐ 

Permisos i taxes :  12.500,00 €.‐ 

Direcció de les obres :  127.764,57 €.‐ 

Coordinació seguretat i salut :  14.725,00 €.‐ 

Total pressupost per al coneixement de l’administració  3.128.078,53 €.‐ 
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  Cal  tenir  en  compte  que  les  despeses  resultants  per  indemnitzacions,  expropiacions  i 

afectacions estan valorades i imputades en el corresponent projecte de reparcel∙lació. 

 

20) TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es proposa com a termini d’execució el de 12 mesos, comptats a partir del replanteig de les obres 

i com a termini de garantia el de dotze (12) mesos, comptats a partir de la recepció. 

 

21)  REVISIÓ DE PREUS 

Donat que el termini d’execució de les obres serà de 12 mesos, no es creu necessari preveure la 

revisió de preus. 

 

22) DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

Els documents que integren el present projecte són els següents: 

DOCUMENT NÚM. 1‐   MEMÒRIA 

ANNEXES 
1 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL DEL SECTOR 

2 PLANEJAMENT VIGENT 

3 JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT 

4 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

5 TOPOGRAFIA 

6 ESTUDI DEL SÒL I AIGUA 

7 PLA D'USOS DEL PARC 

8 SERVEIS AFECTATS 

Xarxa de mitja i baixa tensió EYPESA 

Xarxa de Alta tensió ENDESA 

Xarxa d'aigua potable de Sorea 

Xarxa de Telefonia 

Xarxa de clavegueram municipal 

Xarxa d'Aigües Ter‐Llobregat 

Xarxa de Gas Natural 



AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS                                                                                
                                        
 

 

 

                                                                                                                                                      MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Modificació del projecte d’acabament del parc del

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
25 

 
 

9 ESTUDI D'INUNDABILITAT 

10 PERMÍS OBRES ACA ANTERIOR PROJECTE 

11 CONDICIONANTS DEL PLA XARXA NATURA 2000 

12 CRITERIS DE SOSTENIBILITAT I D'INTEGRACIÓ 

13 CRITERIS D'ACCESSIBILITAT, UTILITZACIÓ I MANTENIMENT 

14 CRITERIS DE CONSERVACIÓ I PLA DE MANTENIMENT 

15 GESTIÓ DE RESIDUS 

16 INFORMACIÓ POUS I ANÀLISIS D'AIGUA 

17 XARXA D'AIGUES RESIDUALS 

18 XARXA D'AIGUES PLUVIALS 

19 INSTAL∙LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

20 NECESSITATS HÍDRIQUES DEL PARC 

21 DEIXALLES 

22 PROJECTE DE JARDINERIA I REG 

23 PROPOSTA FUNCIONAL DEL LLAC 

24 DEFINICIÓ DE PAVIMENTS 

25 SENYALITZACIÓ I PANELLS INFORMATIUS 

26 MÒDULS PER SERVEIS HIGIÈNICS 

27 MILLORES PROPOSADES 

28 PREVENCIÓ D’INCENDIS 

29 AFECTACIONS I OCUPACIÓ TEMPORAL 

30 ENLLUMENAT PÚBLIC 

31 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

32 PROGRAMA DE LES OBRES 

33 DIPÒSIT REGULADOR D’AIGUA 

34 MATERIALS I MOBILIARI URBÀ 

35 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

36 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

DOCUMENT  NÚM. 2  ‐   PLÀNOLS 

 
1. PLÀNOLS GENERALS 

 

1 SITUACIÓ GENERAL I EMPLAÇAMENT 
2 TOPOGRÀFIC ESTAT ACTUAL 
3 ESTAT ACTUAL SERVEIS EXISTENTS 
4 ESTAT ACTUAL ARBRAT I PLANTES AL·LÒCTONES I DE RÀPID CREIXEMENT 
5 ESTAT ACTUAL CONSTRUCCIONS EXISTENTS, LLAC I APARCAMENT 
6 ZONES INUNDABLES I XARXA NATURA 2.000 
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2. PLÀNOLS EXECUTIUS 

7.1PLANTA PROJECTADA XARXA DE SANEJAMENT 
7.2 DETALLS XARXA DE SANEJAMENT 
8.1 PLANTA PROJECTADA XARXA D'AIGUA POTABLE 
8.2 DETALLS XARXA D’AIGUA POTABLE 
9.1 PLANTA PROJECTADA XARXA DE REG 
9.2 DETALLS XARXA DE REG 
10 PLANTA PROJECTADA D'APORTACIÓ D'AIGÜES DE POUS 
11 PLANTA PROJECTADA CAPTACIÓ D'AIGÜES DEL REC DE CAN JUBANY 
12 DETALLS DE CONNEXIÓ DEL REC DE CAN JUBANY 
13.1 PLANTA I DETALLS DIPÒSIT 1 
13.2 PLANTA I DETALLS DIPÒSIT 1 i 2 
14 ESTRUCTURA CASETA DEL FALGAR DE CONTROL DE BOMBES I INSTAL·LACIONS 
15 INSTAL.LACIONS DE REG A LA CASETA DE LA VERNEDA 
16.1 PLANTA PROJECTADA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
16.2 DETALLS XARXA CONTRA INCENDIS 
17.1 PLANTA PROJECTADA XARXA DE TELEFONIA I PASSOS DE SERVEIS 
17.2 DETALLS TELEFONIA 
18.1 PLANTA PROJECTADA XARXA ELÈCTRICA, M.T. I B.T. 
18.2 PLANTA PROJECTADA LÍNIES ELÈCTRIQUES  M.T. I B.T. 
18.3 ESQUEMES ELÈCTRICS BAIXA TENSIÓ 
18.4 DETALLS XARXA ELÈCTRICA M.T. I B.T. 
19.1 PLANTA PROJECTADA XARXA ENLLUMENAT DEL PARC I L'APARCAMENT 
19.2 DETALLS ENLLUMENAT I PASSOS DE SERVEIS DEL PARC I L’APARCAMENT 
20 PLANTA PROJECTADA REPLANTEIG I SITUACIÓ DE SECCIONS I PERFILS LONGITUDINALS 
21.1 SECCIONS TRANSVERSALS TIPUS DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA 
21.2 PERFILS LONGITUDINALS DEL PARC DEL FALGAR 
22 PLANTA DE PAVIMENTS I APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL 
23 PLANTA PROJECTADA SITUACIÓ ARBRES 
24 PLANTA PROJECTADA SITUACIÓ ARBUSTOS I TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES ENJARDINADES 
25 ZONA DE NIDIFICACIÓ D'AUS 
26 PLANTA DE TANQUES DE PROTECCIÓ I LIMITACIÓ 
27 DETALLS DE BARANES, TANQUES, TANCA D'OBSERVACIÓ D'AUS I MOBILIARI DE PARC 
28 DETALLS MOBILIARI DEL PARC 
29 PLANTA DEFINICIÓ D’USOS I ACCESSOS DEL PARC 
30 PLANTA PROJECTADA NUCLI 3 ÀREA 1 APARCAMENT I CIRCUIT D’EDUCACIÓ VIAL 
31 PLANTA PROJECTADA NUCLI 3 AREA 2 I 3 ESPLANADA D’ACCÉS PRINCIPAL I ZONA D’ESPAI      
POLIVALENT 
32 PLANTA PROJECTADA NUCLI 3 AREA 4  DE JOCS INFANTILS 
33 PLANTA PROJECTADA NUCLI 3 AREA 5 EXERCICIS DE REHABILITACIÓ 
34 PLANTA PROJECTADA NUCLI 3 AREA 6 D'ESBARJO I DESCANS 
35 PLANTA PROJECTADA NUCLI 3 AREA 7 DE CIRCUIT ESPORTIU 
36 PLANTA PROJECTADA NUCLI 1 ACABAMENT DEL LLAC 
37.1 SECCIÓ TIPUS DEL LLAC 01-01’ 
37.2 SECCIÓ TIPUS DEL LLAC 02-02’ I 03-03’ 
38 DETALLS VARIS INSTAL·LACIONS DEL LLAC 
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39.1 PLANTA PROJECTADA RECOLLIDA D’AIGÜES DEL LLAC 
 
39.2 PERFIL LONGITUDINAL INTERCEPCIÓ DE LES AIGÜES DE LA RESCLOSA FINS A LA SORTIDA 
DEL LLAC 
40 PLANTA SENYALITZACIÓ I PANELLS INFORMATIUS 
41 PROPOSTA DE CIRCUITS DE VIANANTS I EDUCATIUS 
42 PLANTA IMATGE FINAL 

 

DOCUMENT  Núm. 3  ‐   PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT  NÚM. 4  ‐   PRESSUPOST 

Estat d’amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupostos parcials  

Resum de pressupost 

 

 

23) CONCLUSIÓ 

Amb  tots els punts  i els documents adjunts es pot  considerar  suficientment detallat el 

present projecte perquè pugui servir de base a la contractació i efectiva execució de les obres. 

Les Franqueses del Vallès, a març de 2014 

 

 

 

Josep Barberillo i Gesa 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col∙legiat núm. 6.410 

 



Ajuntament de les Franqueses del Vallès                                                                                                                                       

           Modificació del Projecte d’acabament del parc del Falgar i la Verneda del T.M. les Franqueses del Vallès 

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA AMBIENTAL 



 
 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS                                                                                                          
 

 

                                                                                                                                                        MEMÒRIA AMBIENTAL
Modificació del projecte d’acabament del parc del

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 
1 

 

Memòria ambiental 

A. Definició de l’entorn 

Capítol primer. Naturalesa i abast del pla. 

1. Antecedents 

2. Marc legal 

3. Àmbit territorial del Pla 

4. Definició i objectius  

Capítol segon. Desenvolupament de la memòria informativa. 

1. Descripció de l’entorn socioeconòmic 

1.1. La població 

1.2. Economia i activitats productives/ Aspectes socioeconòmics d’interès 

2. Marc territorial i característiques generals. 

3. El medi físic 

3.1. Climatologia 

3.2. Geologia i geomorfologia 

3.2.1. Descripció geomorfològica 

3.2.2. Descripció geològica 

3.2.3. Edafologia 

3.3. Hidrologia 

3.4. Series de vegetació 

4. El medi biòtic 

4.1. La Fauna 

4.1.1. Aus 

4.1.2. Mamífers 

4.1.3. Amfibis i rèptils 

4.1.4. Peixos 

4.1.5. Macroinvertrebrats aquàtics 
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Capítol primer. Naturalesa i abast del pla. 

1. Antecedents 

El Parc del Falgar són els terrenys de cessió pública obligatòria corresponents a  l’ampliació del 

polígon  industrial de  Llerona anomenat Sector P, per  tant es desenvolupa  la  seva  construcció 

formant part del projecte d’urbanització del sector. Comprèn  les zones verdes  i d’equipaments 

del  sector  que  es  troben  adjacents  al marge  esquerre  del  riu  Congost.  Fins  a  l’any  2005,  els 

terrenys del Parc del Falgar eren industrials i ocupats en un 65% amb una activitat d’àrids i planta 

de  formigó, mentre  que  la  resta  eren  agrícoles  però  erms.  Els  terrenys  de  la  Verneda  eren 

totalment agrícoles de regadiu d’alta qualitat. 

Les obres d’urbanització varen ser adjudicades i iniciades l’any 2005, però a la zona del parc del 

Falgar i de la Verneda (com es va anomenar la part sud) varen quedar inacabades. Tot i així es va 

prioritzar recuperar el valor natural de la zona, es va eliminar l'activitat industrial de la planta de 

formigó, es va crear un ampli aparcament i es va implantar un llac artificial, espai d’atracció d’aus 

aquàtiques, i enclavament per a allotjar peixos i amfibis, amb illes per a nidificació allunyades de 

les ribes.  

L’any 2011, es va redactar un nou projecte que no es va portar a terme, per l’acabament de les 

obres de  la  zona verda  i d’equipaments del  sector P amb aspectes  sostenibles amb el màxim 

respecte ecològic i hidràulic de la zona. 

 

Figura. 1 Estat del Parc abans i després de la primera actuació a l’any 2005. 

Per  tal  de  redactar  el  Projecte  per  l’acabament  de  les  obres  de  la  zona  verda  del  Falgar  i  la 

Verneda  del pla  de  Llerona  amb  aspectes  que  siguin  sostenibles  i  respectuosos  amb  el medi 

ambient, es redacta aquesta memòria detallada en temes ambientals per tal de valorar i donar 

un valor afegit a aquests espais  de gran valor cultural i natural.  
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El Falgar  i  la Verneda, gaudeixen d’una situació privilegiada,  ja que queden molt ben delimitats 

per  la Penya natural existent, el  riu Congost, el pont de  Llerona  i el gual que  connecta  la  via 

Europa amb Corró d’Avall. La Verneda és una perllongació, al  llarg del marge esquerre del  riu 

Congost,  de  la  zona  del  Falgar,  però  amb  un  caire  més  naturalitzat  i  dissenyat  gairebé 

exclusivament per  la  recuperació de  les vernedes; d’aquí prové el seu nom. A més el Parc del 

Falgar i la Verneda,  es troben dins de la qualificació de l’àrea de Xarxa Natura 2000. En aquest 

sentit,  es  planteja  el  reestudi  del  Parc    subjecte  a mesures  de  conservació  necessàries  que 

permetria incrementar la importància de la zona amb tot aquest valor ecològic que representa. 

Donat que el lloc té unes característiques singulars per la seva morfologia, tipus de vegetació 

existent  i microclima, es pretén recuperar  l’estat natural de  la zona, tot potenciant  les seves 

característiques fluvials, recuperant la  vegetació autòctona existent i introduint‐ne de noves. 

L’Ajuntament va  sotmetre a procés de participació ciutadana els possibles usos dels parcs del 

Falgar i la Verneda. Els ciutadans van plantejar  que és necessari potenciar els valors ecològics de 

l'espai, compatibilitzant‐ho amb un espai educatiu, de sensibilització i de reserva ambiental, amb  

un mínim impacte ambiental per tal d’assolir els objectius de posar aquest espai a disposició dels 

ciutadans. Aquest procés de participació ciutadana ha estat de gran importància pel municipi hi 

ha servit de base per a la redacció d’aquest document. 

Arrel  d’aquest  plantejament  i  amb  l’objectiu  d’assolir  una  òptima  compatibilitat  entre  les 

activitats recreatives i d’esbarjo amb el medi natural, es procedeix a redactar aquesta memòria. 
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2.Marc legal. 

La directiva 92/43/CEE, coneguda com la Directiva Hàbitat, té com a objectiu bàsic: mantenir 

els tipus d'hàbitat d'interès comunitari en un estat de conservació favorable, és a dir, que les 

seves àrees de distribució natural  siguin estables o  s'ampliïn, que  l'estructura  i  les  funcions 

específiques puguin  seguir existint en un  futur previsible  i que  l'estat de conservació de  les 

seves espècies típiques sigui favorable.  

És per això, que d’acord amb la Directiva 92/43/CEE, els projectes o plans que pugessin tenir 

efectes  sobres  les  espècies  o  hàbitats  dels  llocs  de  la  Xarxa  Natura  2000  hauran  d’estar 

subjectes  a  les  mesures  de  conservació  necessàries  que  responguin  a  les  exigències 

ecològiques dels  tipus d’hàbitats naturals  i de  les espècies previstes als annexes  I  i  II de  la 

Directiva, respectivament. 

Aquesta xarxa està constituïda pels Lloc de Importància Comunitària (LIC), Zones Especials de 

Conservació  (ZEC)  i  les Zones d’Especial Protecció d’Aus  (ZEPA). El marc  legal és  la Directiva 

Aus  (79/409/CEE),  ha  estat modificada  en  varies  ocasions  per  la  Directiva    91/244/CEE  i 

posteriorment  per  la  2009/147/CEE,  amb  la  finalitat  de  protegir,  gestionar  i  regular  les 

espècies  d’aus  silvestres  del  territori  europeu,  establint  un  règim  de  protecció  basat  en  la 

conservació dels hàbitats i regulació de la seva explotació i comercialització, definint les ZEPA 

(Zones d’Especial Protecció d’Aus) amb protecció especial, espècies objecte d’explotació o aus 

susceptibles de comercialització. 

Per a la gestió de qualsevol espai fluvial cal tenir en compte les Normatives que estableixen la 

necessitat de  conservar  i  recuperar els  valors naturals dels  rius  i el  seu entorn, així  com  la 

inclusió de mesures per la minimització de l’impacte ambiental en totes aquelles activitats que 

les puguin afectar. En aquest  sentit cal destacar  la Directiva 2000/60/CE  (Directiva Marc de 

l’Aigua), que li és d’aplicació. 
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3. Àmbit territorial del pla 

La delimitació de  l’àmbit  territorial del Pla que conforma el Parc del Falgar  i  la Verneda es 

determina a la documentació gràfica d’aquest Pla, plànol nº 1. 

El Parc del Falgar ocupa una zona de 126.849,58 m², gaudeix d’una situació privilegiada, ja que 

queda molt ben delimitat per la penya natural existent, el riu Congost, el pont de Llerona i el 

gual que connecta la via Europa amb Corró d’Avall. 

L’àmbit de la Verneda, de 44.330,20 m², és una prolongació, al llarg del marge esquerre del riu 

Congost,  de  la  zona  del  Falgar,  però  amb  un  caire  més  naturalitzat  i  dissenyat  gairebé 

exclusivament per la recuperació de les vernedes; d’aquí el seu nom.  

 Actualment  les  vernedes  estan  protegides  i  potenciades  per  les  noves  directrius 

mediambientals europees, especialment protegides en àrees de Xarxa Natura 2000 com en la 

que ens trobem, donada la seva degradació i desaparició per la contaminació i actuacions de 

l’home en els cursos fluvials. Aquest espai, gaudeix d’una situació privilegiada,  ja que queda 

molt ben delimitat en gairebé tot el seu perímetre per dos elements naturals; la Penya i el riu 

Congost. En els seus extrems trobem al nord el futur Parc del Falgar i al sud la zona verda del 

polígon  industrial Congost,  trobant‐se  també al  costat el  camí antic de Vic que  connecta el 

polígon  industrial del Pla de  Llerona  amb el nucli urbà de Corró d’Avall. A més  a més, per 

sobre de l’àmbit hi passa el nou pont del riu Congost que serà l’entrada principal de vehicles i 

vianants al Parc del Falgar. 

L’àmbit d’aquest pla està totalment inclòs dins de la Xarxa Natura 2000. Es per això que totes 

les  accions que  es pretenguin portar  a  terme  en  la  zona han de  regir‐se per  les Directrius 

generals per a la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000, i especialment per les Directrius 

pels espais d’aigües continentals.  

El procediment seguit per abordar aquest projecte consisteix en primer  lloc en  la recopilació 

sistemàtica de la informació científica més rellevant relativa a la zona, en funció de les seves 

particularitats ecològiques.  

Per  altre  banda,  s’identifiquen  les  espècies  vegetals  i  animals,  es  caracteritza  el  tipus 

d'hàbitats  i es defineixen  les  característiques  climàtiques de  la  zona  i es  velarà per  la  seva 

integritat ambiental. Així mateix, s’inventariaran totes les espècies vegetals presents a la zona, 

vives  o  mortes  i  es  realitza  un  estudi  en  detall  del  sòl  i  des  espècies  a  implantar  més 

adequades. 
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4.Definició i objectius del pla: 

El present projecte pretén convertir l’espai en una gran zona verda d’ús pels ciutadans. 

Amb caràcter general:  

Establir  les determinacions  i directrius necessàries per a garantir  la protecció,  consolidació, 

foment  i millora dels valors naturals, paisatgístics  i culturals del Parc del Falgar  i  la Verneda 

que  conformen  l’àmbit  territorial  d’aquest  Pla,  tal  i  com  determina  les  directrius  per  a  la 

gestió de els espais de la Xarxa Natura 2000 i la Directiva hàbitats, 92/43/CEE. 

Amb caràcter específic:  

 Promoure  el  treball  conjunt  amb  els  col∙lectius  i  Ajuntament  implicat  en  la  gestió 

d’aquest espai de la xarxa Natura 2000, per definir les accions a realitzar. 

 Conservar  i  millorar  la  diversitat  biològica  i  ecològica  segons  les  obligacions  que 

deriven de la Xarxa Natura 2000. 

 Trobar mecanismes de col∙laboració i suport amb els organismes competents. 

 Conservar i millorar les formacions naturals de ribera. 

 Divulgar el patrimoni històric  i natural del municipi de  les Franqueses   del Vallès en 

general  i en particular de Llerona (tradicions, cultura, valor de  la mongeta de ganxet, 

antiga moneda, etc). 

 Potenciar activitats en la zona que garanteixen la protecció i manteniment dels valors 

del Parc del Falgar i la Verneda. 

 Garantir un gaudi per part dels ciutadans, fomentant el coneixement i respecte al medi 

ambient. 

 Assegurar una correcta connexió del Parc amb els espais de l’entorn. 

 Recuperar  la  zona verda de  la Verneda amb espècies de vern, característiques de  la 

zona.  

 Conservar  les  espècies  arbòries  i  arbustives  existents  al  Parc  que  es  trobin  en  bon 

estat. 

 Conservar i restaurar la vegetació herbàcia associada al riu Congost. 

 Restaurar el Parc amb espècies arbòries i arbustives autòctones. 

 Tancar l’accés principal del Parc, per tal de portar‐ne un millor control i manteniment. 
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Capítol segon. Desenvolupament de la memòria informativa. 

1. Descripció de l’entorn socioeconòmic 

1.1 Característiques demogràfiques 

En el conjunt de l’àmbit metropolità de Barcelona, el Vallès Oriental ocupa l’extrem nord‐oriental 

de la regió, en plena depressió prelitoral Catalana. Té 851 km2 de superfície, la qual cosa la situa 

com  la  comarca més extensa del àmbit metropolità.  La  comarca del Vallès Oriental   es  troba 

situada a 30 km de Barcelona y consta de 43 municipis. La capital de  la comarca és Granollers, 

amb 60.000 habitants. Les característiques dels municipis que composen el Vallès Oriental són 

molt heterogènies, tant a nivell territorial com socioeconòmic i poblacional. 

A  nivell  territorial,  existeixen  zones  tant  industrialitzades  com  zones  amb  un marcat  caràcter 

rural.  La  indústria  principal  del  Vallès  Oriental,  ha  estat  tradicionalment  la  dels  sectors 

metal∙lúrgic, químic, alimentari,  tèxtil,  la  construcció, electrònica,  la  fusteria,  la  industria de  la 

pell, etc. Aquest desenvolupament industrial ha afavorit un creixement urbanístic tant a nivell  de 

polígons industrials, com la creació de ciutats dormitori i habitatges de segona residència.  

Les característiques  socioeconòmiques dels municipis de la comarca són diferents, però el Vallès 

Oriental en el seu conjunt, té una situació geogràfica privilegiada, ben comunicada  amb la ciutat 

comtal i amb multitud d’atractius turístics i patrimoni històric i artístic. 

Respecte  l’agricultura,  la  de  secà  és  la  predominant  dedicada  fonamentalment  als  cereals,  

llegums,  la vinya, els  fruitals,  les patates  i  les oliveres, mentre que  la agricultura de regadiu es 

centra en el cultiu dels cereals i hortícoles.  Per un altre part la ramaderia continua tenint certa 

rellevància i destaca la cria del vacu, el porcí i l’avicultura.   Els terrenys que formen la zona verda 

de La Verneda eren camps de conreu en  la seva major part malgrat en  l’actualitat formen una 

verneda inacabada, tal com es va deixar en aturar‐se les obres d’urbanització.  

A nivell poblacional existeixen 9 municipis  amb una població  inferior  als 1.000 habitants  i 20 

municipis  amb  una  població  superior  als  7.000  habitants  (font:  IDESCAT).  Nomes  2  d’ells, 

Granollers i Mollet del Vallès, tenen característiques de ciutats metropolitanes. Amb el pas dels 

anys el creixement industrial de la comarca ha provocat un fort creixement demogràfic, passant 

de 295.399 habitants l’any 1996 a un total de 402.632 habitants en el 2012 

La xarxa hidrogràfica de la comarca s’organitza en dues conques: la del Congost que flueix cap al 

Besòs en direcció  sud‐oest,  i  la de  la Tordera, que  flueix  cap al mar en direcció nord‐oest.  La 

climatologia es caracteritza pel clima mediterrani, hiverns temperats  i estius secs amb xafogor, 

amb escasses precipitacions durant la primavera i l’hivern que oscil∙la entre els 400 i 1.000 mm 
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anuals, depenent de les zones. En el nostre cas, el riu que delimita amb el Parc és el riu Congost, 

que travessa el municipi de Les Franqueses del Vallès de nord a sud al llarg de 6.5 km. 

La  comarca  compta amb nombrosos espais naturals ben  conservats,    com el parc natural del 

Montseny catalogat per la UNESCO com a reserva de la biosfera, el parc natural del Montnegre i 

el  Corredor,  la  zona  dels  cingles  de  Bertí,  amb  el  seu  caràcter  rocallós  i  on  es  pot  trobar  el 

Santuari de Sant Miquel del Fai. La vegetació natural es típicament mediterrània amb predomini 

de  l’alzina,  les  sureres  i  el  pi,  però  també  trobem  alguns  boscos  de  roure  en  les  zones  del 

Montnegre,  i del Montseny,  i en aquest últim també hi ha boscos de  fageda  i avet. En  l’àmbit 

d'actuació del Parc, trobem principalment vegetació típica de ribera, pollancres (Populus nigra, 

Populus  alba)  salzes  (Salix  alba),  però  també  hi  creixen  freixes  de  fulla  petita  (Fraxinus 

angustifolia), oms (Ulmus minor) i lledoners (Celtis australis). Al sotabosc s’hi fan espècies pròpies 

dels boscos de torrents i rieres com Polystichum setiferum o l’esbarzer (Rubus ulmifolius). 

 

1.1.1 Marc territorial de Les Franqueses del Vallès (Llerona) 

Les  Franqueses  del  Vallès  és  un municipi  que  està  situat  al  centre  de  la  comarca  del  Vallès 

Oriental, limita al Nord amb els termes de Cànoves i Samalús i la Garriga, a l'Est amb Cardedeu, al 

Sud‐est amb la Roca del Vallès, al Sud‐oest amb Granollers i a l’Oest  amb Canovelles i l'Ametlla 

del Vallès. 

El marc territorial de Les Franqueses del Vallès   es caracteritza per  la seva proximitat a  la àrea 

metropolitana de  la  ciutat  de Barcelona,  les  condicions  de  l’entorn  físic  i  el medi  natural  del 

Vallès  Oriental  (amb  espais  com  el  Parc  Natural  del  Montseny,  la  serra  del  Corredor,  el 

Montnegre, els cingles de Bertí, etc.), així com la proximitat de la xarxa viària intercomarcal (C‐17, 

l’autovia de l’Ametlla, antiga N‐152), la xarxa de llarga distància (autopistes A‐7 i A‐17) i la xarxa  

de  comunicació  ferroviària  de  Renfe,  fan  que  Les  Franqueses  hagi  estat  un  municipi  en 

creixement amb el pas dels anys. Per tant,  la situació geogràfica estratègica de Les Franqueses, 

unida a un clima agradable, permetrà que hi vagi un gran flux de visitants al Parc. 

L’estructura del municipi és molt característica ja que la formen cinc nuclis urbans (Corró d’Avall, 

Corró d’Amunt, Llerona, Marata i Bellavista), els quals tenen característiques molt diferenciades, 

tan  per  la  potència  del  poblament,  dimensions,  nombre  d'habitants,  perfil  socioeconòmic  i 

cultural, com per  les activitats que  s’hi desenvolupen  i  les característiques del  territori on  són 

disposades.  És  molt  característica  la  disposició  de  nombroses  edificacions  aïllades,  fet  que 

constitueix l’estructura urbana del municipi. Això és més freqüent a Corró d'Amunt, Marata i en 

certa manera a LLerona; al contrari del que passa a Corró de Vall, on podem trobar principalment 

estructures urbanes compactes. 
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A  més  existeixen  quatre  urbanitzacions  pertanyents  als  diferents  nuclis  urbans  però 

geogràficament distants i independents (Mil Pins a Corró d’Avall, Can Baldic i Els Gorcs a Llerona i 

Can  Suquet  a Corró d’Amunt)  així  com de  tres polígons  industrials  (Congost, Pla de  Llerona  i 

Ramassar) i un nombre molt elevat de cases aïllades disperses per tot el territori municipal. 

Per tant, dins del nuclis de Llerona trobem: 

‐ Llerona centre 

‐ Polígon industrial del Pla de LLerona (que delimita amb l’àmbit del Parc) 

‐ Polígon industrial del Congost 

‐ Can Baldic 

‐ Els Gorgs 

‐ Disseminats de Llerona. 

 

El terme de LLerona en un 50% s’assenta sobre el pla fluvial del riu Congost i el altre 50% es situa 

en el sector oriental, que es caracteritza per ser un terreny ondulat, constituït per petits turons i 

travessat per tres torrents amb petits afluents. 

El projecte té lloc en la zona del terme municipal corresponen a Llerona, en concret a el Pla de 

LLerona. 

La situació geogràfica és:  

Longitud: 41º38’39.48'' 

Latitud: 2º17’34.66'' 

UTM: 31T 441120  461056 

Veure plànol de situació general i emplaçament, nº 1. 

A  continuació  parlarem  de  les  característiques  del  municipi  en  general,  centrant‐nos 

principalment en l'àrea de LLerona. 

 

1.2. Evolució de la població 

La població del terme municipal de les Franqueses del Vallès ha anat en augment amb el pas dels 

anys  a  causa  principalment  de  la  immigració  i  també  pel  trasllat  des  de  Barcelona  i  altres 

municipis a  l’àrea metropolitana. Això va contribuir a un gran creixement  industrial. Fet que ha  



AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS                                                                                                          
 

 

                                                                                                                                                        MEMÒRIA AMBIENTAL
Modificació del projecte d’acabament del parc del

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 
10 

 

fet que al llarg dels anys existeixen tres polígons industrials al municipi; concretament el polígon 

industrials  del  pla  de  Llerona  compte  en  l’actualitat  amb  un  total  de  112  empreses.  Cal 

assenyalar, que fins a l’any 2005, en el mateix Parc hi havia una planta de formigó. 

A l’any 1888, la població del municipi era de 1.880 habitants. Durant els anys posteriors va anar 

augmentant (a l’any 1930 hi havia 2.118 habitants), sobretot a partir dels anys seixanta i setanta: 

els 2.600 habitants que hi havia el 1960 s'havien convertit en 5.555 el 1970, per causa d'una forta 

allau immigratòria. El 1975 n'hi havia 7.438 i actualment (2 de desembre de 2013) 19.263, (Font: 

Cens del ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 2013).  

A continuació es mostren les dades de les diferents poblacions del municipi actualitzat el dia 1 de 

febrer de 2013: 

 

Entitat de població Habitants

Bellavista  8.421

Corró d’Amunt  379

Corró d'Avall  8.942

LLerona  1.342

Marata  179 

Taula1 : Dades de 2013. Font: Cens de l’Ajuntament. 

 

En el cas de Llerona ha passat de 1.055 habitants  l’any 2008 a 1.342 en l’actualitat, el que reflexa 

que es un nucli urbà en expansió, el qual escull la gent per anar a viure. 

Llerona, on es troba  l’àmbit d’actuació del present projecte, representa el 7% de  la població 

del municipi, es caracteritza per un petit nucli de població  i un gran conjunt de cases que es 

troben molt disperses normalment habitades per  famílies molt arrelades al poble. Disposen 

d’un consell del poble, una església, una zona esportiva i places. Aquest projecte d’acabament 

del Parc del Falgar  i  la Verneda, sens dubte donarà un valor afegit  tant al municipi com als 

seus ciutadans que podran gaudir d’un espai verd a la vora de casa i no necessitaran marxar al 

municipi veí, Granollers o a Barcelona (tant sols a 30 km). 
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El grup de població  predominat a Les Franqueses del Vallès és el de 30 a 35 anys. Això és un punt 

fort a tenir en compte en relació al potencial de desenvolupament d’activitats en el territori. 

L’evolució  demogràfica  de  Les  Franqueses  del  Vallès  es  caracteritza  pel  seu  continuat 

creixement. Com es pot observar en el gràfic en  tant sols 30 anys,  la població censada s'ha 

multiplicat per vint. Tenint en compte  les dades disponibles a  la base de dades  IDESCAT pel 

Vallès  Oriental,  (les més  antigues  són  de  l’any  1998)  podem  observar  que  comparant  la 

població de la comarca respecte al municipi per aquests anys, el creixement de Les franqueses 

del Vallès  està molt  per  sobre  de  la mitjana  de  la  comarca,  que  en  aquest  període,  es  va 

multiplicar per 1.35; el que va suposar gairebé un increment del 40%. 

 

Fig. 2. Evolució de la població a Les Franqueses  (1981‐2011). 

 

1.2.1 Economia i activitats productives 

Dins  del  municipi  de  Les  Franqueses  trobem  que  hi  ha  diversos  aspectes  socioeconòmics 

d’interès. Temps enrere eren  les activats agrícoles  i  ramaderes  les que  suposaven  la principal 

font d’ingressos per  la població  franquesina. Posteriorment,  l’activitat econòmica principal ha 

estat  la  industrial,  predominant  la  del  sector  serveis,  que  en  els  últims  anys  s'ha  vist 

incrementada  en  detriment  del  sector  agrícola  i  industrial,  que  encara  també  segueix  essent 

important. 

Els indicadors d'activitat econòmica mostren que el municipi té un notable dinamisme econòmic, 

singularitzat amb la presència de les diferents indústries. 
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Tot aquest  canvi en  les activitats econòmiques del municipi, ha  tingut  i està  tenint  incidència 

sobre els recursos i el medi ambient. Segons els dades disponibles a l’IDESCAT, les Franqueses del 

Vallès disposava en l'any 2002 de un total de 1136 empreses per regiment jurídic (taula 2) segons 

les dades del  IAE  (Impost d’Activitats Econòmiques).  La  representació  industrial majoritària  al 

municipi és el sector metal∙lúrgic (taula 3). 

 

Any  Persona 

física 

Societat 

anònima 

Societat

limitada

Comunitat

de béns

Societat

cooperativa

Altres  Total

2002  531  101  398 1 8 97  1.136

2001  507  100  377 1 7 91  1.083

2000  514  101  346 1 8 78  1.048

1999  517  107  299 1 7 80  1.011

1998  486  107  257 1 10 73  934

1997  490  99  213 1 12 71  886

1996  455  96  173 0 10 70  804

1995  468  100  149 2 12 69  800

1994  454  101  122 2 13 63  755

Taula2 . Empreses per règim jurídic (IAE) de Les Franqueses del Vallès (Font: IDESCAT) 
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Any  Energia 

i aigua 

Química 

i metall 

Transform.

metalls 

Productes

alimentaris 

Tèxtil i

confecció 

Edició 

i 

mobles 

Indústria 

NCAA 

Total

2002  2  46  133 15 18 73  35  322 

2001  2  47  128 16 16 73  32  314 

2000  2  49  121 15 19 67  29  302 

1999  3  52  116 14 19 71  31  306 

1998  3  52  111 16 19 67  30  298 

1997  3  45  105 15 16 54  26  264 

1996  2  47  108 13 15 53  27  265 

1995  2  46  104 15 18 54  35  274 

1994  1  43  103 13 17 59  31  267 

Taula 3. Establiments d'empreses industrials per branques d'activitat, (IAE) de Les Franqueses del Vallès (Font: 

IDESCAT) 
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2. Marc territorial i característiques generals. 

La xarxa hidrogràfica de la comarca s’organitza en dues conques: la del Congost que flueix cap 

al Besòs en direcció sud‐oest, i la de la Tordera, que flueix cap al mar en direcció nord‐oest. A 

la figura 3 es poden observar els rius que configuren la Conca del Besòs. 

 

Fig 3. Conca del Besòs 

Les aigües que  formen el  riu Congost provenen de  tres  indrets: els Cingles de Centelles,  la 

plana de Vic i el Pla de la Calma. 

El riu Congost té un longitud de 41 km i forma part de la conca del Besòs. El riu neix a 1.008 

metres sobre el nivell del mar a la font del Regàs, a Sant Cugat de Gavadons (terme municipal 

de  Collsuspina),  a  les  cingleres  de  ponent  de  la  plana  de  Vic,  passa  pels  municipis  de 

Aiguafreda, Figaró‐Montmany, La Garriga, Les Franqueses del Vallès, Canovelles, Granollers  i 

per últim per Montmeló on crea el Besòs en l’aiguabarreig que forma amb el riu Mogent. 
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Fig.4: Pas del riu Congost 

 

El Congost travessa el municipi de Les Franqueses del Vallès de nord a sud al llarg de 6.5 km. El 

règim  hidrològic  del  Congost  és  estrictament  pluvial,  és  un  riu  de  règim  típicament 

mediterrani que sol portar més aigua durant la primavera i la tardor i marca mínims als mesos 

centrals de  l’estiu; el  seu cabal mitjà és de 0.56 m³/s  (Gómez Bach, 2002)  l’any 1994 es va 

registrar a l’estació d’aforament de la Garriga un cabal de 0,73 m³/s.  

Els  rius  es  poden  dividir  en  trams  segons  les  característiques  del  seu  paisatge,  pendent, 

localització  i  règim hídric. Els principals paisatges  fluvials que podem  trobar  a  la Conca del 

Besós són: Paisatges de  les capçaleres, dels trams mitjans  i dels trams baixos. Per  la situació 

del riu Congost al pas per Les Franqueses del Vallès, el paisatge típic és el del trams mitjans, 

que es caracteritza  per estar poblat de vernedes i pollancres. 
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La situació estratègica del riu Congost va permetre al llarg dels anys aprofitar l’aigua, tant pel 

desenvolupament de  les terres fèrtils del seu voltants aptes per a  l’activitat agrària, com per 

l’ús  industrial o  residencial.  La  seva ubicació privilegiada ha permès  l’establiment de bones 

relacions amb els pobles del voltant mitjançant les vies de comunicació, tant pels ferrocarrils 

com per les carreteres. 

No obstant això, el procés d'antropització sobre  l’entorn fluvial va veure’s accentuat a partir 

dels  anys  seixanta  del  segle  passat  amb  la  construcció  de  noves  xarxes  de  comunicació, 

donant lloc amb un deteriorament de l’estat natural del riu. A més a més, les accions nocives 

de l’home com són l’abocament desmesurat de residus al riu justament amb la mancança de 

depuració de els aigües residuals va donar  lloc a un riu molt contaminat, fins al punt d’estar 

considerat com el riu més contaminat d’Espanya i uns dels més contaminats d’Europa durant 

els anys seixanta. 

Al llarg de la història s’han produït inundacions, com la que va tenir lloc l’any 1962 i 1994. Per 

tal d’evitar desbordaments, el  riu ha estat canalitzat en molts  trams. Els  terrenys del Falgar 

són  zones  inundables  que,  de  mica  en  mica,  han  estat  guarides  de  les  riuades  per  les 

proteccions  que  s’han  anat  realitzant  al  llarg  dels  anys.  Donat  que  el  lloc  té  unes 

característiques singulars per  la seva morfologia, tipus de vegetació existent  i microclima, es 

pretén recuperar la zona, tot potenciant les seves característiques de zona fluvial, completant 

la vegetació. 

Per tal d’estudiar les zones inundables s’adjunta al present projecte un annex d’estudi 

d’inundabilitat (plànol nº 6) on es demostra la plena compatibilitat de les actuacions previstes 

amb la legislació urbanística. 

Va  ser  arrel  de  les  canalitzacions  quan  es  van  començar  a  construir  zones  residencials  i 

industrials. En el que fa referència a Llerona, es va construir al costat del riu el Polígon del pla 

de Llerona. 

Amb el pas dels anys,  s’ha  treballat molt en  la  recuperació del  riu. El Congost és   un espai 

d’especial protecció que  forma part de  la Xarxa Natura 2000 de protecció europea a causa 

dels seus valor ecològics. 

Per  tal de conservar el nostre patrimoni  i  la biodiversitat de  la  zona del Parc del Falgar  i  la 

Verneda, aquest projecte  té  com  a objectiu definir un pla d’usos  adequat  i  ambientalment 

sostenible per aquesta zona verda. 
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3. El medi físic 

3.1 Climatologia 

L’estudi  dels  factors  climàtics  és  una  informació  valuosa  per  a  maximitzar  l’eficàcia  de  les 

actuacions.  En  aquest  apartat  es  farà  un  recull  de  les  dades  necessàries  per  a  caracteritzar 

climàticament l’àmbit de projecte i el seu entorn. 

Les dades sobre clima i meteorologia del municipi de Les Franqueses del Vallès s’han extret de la 

pàgina web  del  Servei  de Meteorologia  de  Catalunya  (SMC)  i  fan  referència  a  les  estacions 

meteorològiques de Parets del Vallès, que són les més properes al municipi. 

Les dades obtingudes de l'estació de Parets del Vallès que forma part de la Xarxa d'Estacions 

Meteorològiques Automàtiques, fan referència a l’any 2011 i són les següents: 

 

  GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Tmit  13.5   15.7  16.0  22.0  24.8 26.0 27.5 29.9 28.2 24.0  18.0  14.7 21.7

Tnmi  2.5    3.2  6.1  10.5  13.0 16.4 18.2 19.0 16.7 11.9  10.1  3.5  10.9

Txab  20.3   22.5    24.1  31.4  31.7 32.5   32.9   35.6   31.5 33.2  22.9    19.0   35.6

Tnab  ‐4.7  ‐1.3  ‐0.1  6.0  8.0 11.5 15.2 15.3 10.6 6.1  3.1  ‐1.5 ‐4.7

Atmm  11.5  13.1  10.7  12.2  12.0 10.0 9.7 11.5 11.9 12.8  8.8  12.4 11.4

NG  6  1  1 0  0 0 0 0 0 0 0  7  15

PPT  26.6  8.9  153.3  30.4  72.0 90.0 123.2 20.2 9.4 61.3  140.2  0  735.5

NPPT  8  6  14  7  8 8 9 2 3 6 13  0  84

VV  1.4  1.4  2.1  2.1  2.1 2.0 2.1 1.7 1.6 1.6  1.7  1.5  1.8

DV  NE   S  NE  E  S S S S S NE  NE  SW S

Hrmi  72  71  71  63  62 64 65 63 66 66  80  69  68

RS  7.9  10.6  14.4  20.1  24.6 23.6 22.6 22.8 18.5 12.8  6.8  7.7  16.1
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Taula.4 (anterior): Llegenda de paràmetres: Tmit: Temperatura mitjana mensual (ºC). Tnmi: Mitjana mensual de les 

temperatures mínimes diàries (ºC). Txab:Temperatura màxima absoluta mensual (ºC). Tnab: Temperatura mínima 

absoluta mensual (ºC). Atmm: Amplitut tèrmica mitjana mensual NG: Nombre de dies de glaçada (Tmín < o = 0ºC). 

PPT: Precipitació mensual (mm). NPPT: Nombre de dies de precipitació (PPT _ 0,1 mm). VV: Mitjana mensual de la 

velocitat del vent (m/s). DV:Direcció dominant del vent. Hrmi: Humitat relativa mitjana mensual (%). RS: Irradiació 

solar mitjana diària(MJ/m2).  Font: Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC). 

 

El tractament d’aquestes dades pel mateix SMC ens dóna la següent informació de forma gràfica: 
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Fig. 5: Resum dades climàtiques de l’estació de Parets del Vallès per l’any 2011. 

 

 

Segons  les gràfiques presentades referents a  les dades meteorològiques registrades  l’any 2011, 

(referent a l’Estació Meteorològica de Parets del Vallès) el mes més plujós de l’any va ser el mes 

de novembre. Les temperatures més altes s’assoleixen durant el mes d’agost i les temperatures 

més baixes es donen al desembre. En general es pot observar que hi ha una primavera i tardor 

plujoses i temperades, un estiu calorós i sec i un hivern plujós i fred. 

El vent predominant és el vent del Sud  amb una velocitat mitjana d’1.8 m/s i són força freqüents 

els vents del nord‐est.  
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Resum de dades de l’any 2011 de l’estació meteorològica de Parets del 

Vallès 

Precipitació acumulada (PPT):  735.5 mm

Temperatura mitjana (TMm):  16.1 ºC

Temperatura màxima mitjana (TXm):  22.3 ºC

Temperatura mínima mitjana (TNm):  10.9 ºC

Temperatura màxima absoluta (TXx):  35.6 ºC

Temperatura mínima absoluta (TNn): ‐4.7 ºC

Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 1.8 m/s

Direcció dominant (a 10m ) S

Humitat relativa mitjana: 68%

Mitjana de la irradiació solar global diària: 16.1 MJ/m2

Taula 5. Resum de dades de l’any 2011 de l’estació meteorològica de Parets del Vallès 

 

El clima del Vallès Oriental difereix segons la zona, degut a l’orografia del terreny, en el cas de Les 

Franqueses  s’emmarca dins  la  tipologia de clima mediterrani   central o de plana prelitoral. La 

pluviositat és més aviat alta en relació amb la major part de les terres mediterrànies (més de 600 

mm anuals). Segons les dades disponibles referent a l’Estació Meteorològica de Parets del Vallès, 

la precipitació acumulada mitjana pels anys 2010, 2011 i 2012, és de 627.3 mm. 
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3.2 Geologia i geomorfologia 

3.2.1 Descripció geomorfològica 

Al Vallès Oriental es distingeixen tres unitats geogràfiques: la Serralada Prelitoral, la depressió 

del Vallès i la Serralada Litoral Catalana. 

La zona objecte d’estudi es troba ubicada dins del context de la depressió del Vallès‐Penedes, 

limitada al nord per la Serralada Prelitoral i al sud per la Serralada Litoral, just per sobre de la 

terrassa del riu Congost. 

 

Regional 

La  Depressió  del  Vallès‐Penedès  és  una  fossa  tectònica  que  separa  la  Serralada  Prelitoral 

Catalana  de  la  Cadena  Litoral  Costanera  Catalana.  L'orientació  d'aquesta  fossa  està 

condicionada  pel  predomini  de  falles  de  direcció  NNE‐SSO  que  formen  els  seus  límits 

principals  i  també  per  falles  de  direcció  NO‐SE.  La  colmatació  de  la  fossa  es  va  produir 

principalment  durant  el  Neogen  i  el  Quaternari.  Els  materials  del  Quaternari  estan 

representats per un  sistema de  terrasses escalonades  i per ventalls al∙luvials adossats a  les 

vores de la depressió. 

 

Local 

Els materials quaternaris del tram final del Congost estan formats per tres nivells de terrasses 

al∙luvials  i  llims col∙luvials associats. Es  troben per  sobre del  substrat miocènic, que encaixa 

paleocanals. 

El Parc del  Falgar  i  la Verneda  s’ubica  sobre  l’epígraf NMcga, Qt2  i Qt3 que  litològicament 

correspon amb conglomerats amb matriu sorrenca arcòsica i terrasses fluvials respectivament 

(veure figura 6). 
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Fig. 6. Mapa geològic comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 de l'IGC  

(Institut Geogràfic de Catalunya) 
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3.2.2 Descripció geològica  

Regional 

La geologia vallesana, com pràcticament la de tota Catalunya es va formar fa uns sis‐cents milions 

d’anys,  al  Paleozoic  inferior.  Va  tenir  lloc  una  successió  estratigràfica,  principalment 

sedimentària, pràcticament continua  fins al Paleozoic  superior. La  sedimentació dels materials 

amb el  temps, va  formar  les pissarres  i marbres que podem  trobar per exemple al Montseny.  

Posteriorment,  durant  l’orogènia Herciniana,  al  Carbonífer  superior,  es  van metamorfitzar  els 

sediments, de tal manera que durant l’orogènia es van transformar les roques sedimentàries en 

roques metamòrfiques. 

Posteriorment, als  inicis del Mesozoic, en el període triàsic, el clima (que en aquells temps era 

força  càlid  i  humit)  va  erosionar  completament  l’antiga  serralada  aixecada  per  l’orogènia 

Herciniana.  Predominaven  les  lutites,  gresos  d’un  vermell  molt  intens  (per  la  presència 

d’hematites  a  la  roca),  sedimentats  en  ambients  continentals  al∙luvials  i  fluvials  de  règim 

meandriforme. 

Al Vallès les principals pressions orogèniques corresponen al Paleogen, al ini del Cenozoic. On es 

van originar els sistemes de  falles que posteriorment, al Miocè, van  facilitar  l’enfonsament del 

bloc de la depressió del Vallès respecte dels blocs que originen les cadenes Litoral i Prelitoral. 

 

Local 

A  la depressió del Vallès,  les serres  interfluvials estan constituïdes principalment per sediments 

detrítics poc o gens cohesionats del Miocè (sorres, conglomerats, llims i argiles) d’edat neògena i 

quaternària i entorn del cursos fluvials trobem dipòsits quaternaris de sorres i graves.  

Des del punt de vista geològic, Les Franqueses del Vallès, es troba situada dins dels Catalànids, 

que  transcorre  subparal∙lelament  a  la  costa,  amb  una  orientació  de  NE  a  SW.  El  terme 

municipal és força planer, té un relleu suau, amb pendents inferiors al 20%, amb 232 metres 

d'altitud a la vall de la riera de Corró. 

Des del punt de vista  litològic, segons el Departament de Medi Ambient  i habitatge (DMAH),  la 

zona del Parc del  falgar  i  la Verneda,   està  formada principalment per materials  típics de  les 

terrasses fluvials (graves, sorres, lutites). Una bona part del curs del riu Congost discorre per un 

sector format per graves amb sorres, llims i argiles. 
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A  la zona del Parc, es dedueix que el sediment que ocupa la parcel∙la està format per sediments 

detrítics d’origen fluvio‐torrencial, propis de la terrassa del riu. Podem diferenciar dues unitats, la 

més  superficial de granulometria més  fina  i  la més profunda, a  la cota de  fonamentació, més 

grollera, formada per còdols amb matriu llimosa‐sorrenca. 

 

3.2.3 Edafologia 

El mapa edafològic detallat de Catalunya està en construcció per part de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC), i només hi ha algunes grans zones cartografiades, entre les quals no està la zona 

objecte d’estudi. 

No obstant això, atenent al mapa de sòls de Espanya a escala 1:1.000.000 elaborat pel  Institut 

Geogràfic Nacional  (Fig.7)  a  Les  Franqueses  del  Vallès  li  correspon  la  unitat  edàfica  entisòl  i 

inceptisòl. 

 

Fig.7. Mapa edafòlogic de la zona objecte d’estudi.   
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Els  Entisòls  són  sòls  recents  poc  evolucionats  que  es  donen  en  planes  d'inundació  o  altres 

dipòsits recents. En general mostren estratificació però escassa horizontació. 

Per estar formats en sediments recents, els Entisòls mostren  les propietats  i    l'estratificació del 

sediment  original.  Aquest  ordre  no  té  una  equiparació  directa  amb  cap mena  de  sòls  de  la 

classificació  de  la  FAO.  Aquests  sòls  entrarien  en  els Grups  Principals  de  Criosòls,  Leptosòls, 

Regosòls, Arenosòls, fluvisòls, Antrosòls i gleysòls, principalment. 

Els inceptisòls, són sòls poc evolucionats, encara que una mica més que els entisòls. Són sòls de 

definició molt complexa, representen un ordre molt heterogeni. La seva formació no està regida 

per  cap  procés  específic,  que  no  sigui  l'alteració  i  el  rentat.  Podríem  afirmar  que  tots  els 

processos estan representats, encara que amb baixa  intensitat,  i sense que predomini cap. Són 

doncs  sòls  fonamentalment  eluvials.  Es  podrien  definir  com  a  sòls  de  les  regions  humides  i 

subhumides  amb  horitzons  d'alteració  i  amb  pèrdues  de  bases,  Fe  i  A.  Aquest  sòls  en  la 

classificació de  la FAO entra típicament en el Grup de cambisòls, però també estan  inclosos en 

altres grups com els gleysòls, Calcisòls, Gypsisòls, Solonchaks, Umbrisòls i Leptosòls. 

La situació dels cultius entre l'any 2000‐2010, es caracteritza per coníferes i frondoses, zones de 

regadiu i de secà. Al marge dret del riu , trobem zones de secà i en canvi al marge esquerre l'ús 

del sòl és de regadiu, tal i com port observar‐se a la següent figura. 

 

 

Fig.8: Mapa usos sòls. Font: Geoportal, Ministeri de agricultura alimentació i medi ambient. 
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El  sòl  del  Parc  està  format  a  partir  d’argiles  vermelloses  i  grogues,  llentions  de  gresos  i 

conglomerats,  que  donen  lloc  a  sòls  lleugers,  permeables  i  en  general  poc  profunds  on  són 

freqüents petits afloraments de roca. 

 

3.3 Hidrologia 

Les Franqueses del Vallès és troba ubicat a  la part mitja de  la conca hidrogràfica del Besòs. Els 

dos  elements  fluvials  principals  del  municipi  són  el  riu  Congost  i  la  riera  de  Corró,  també 

anomenada  riera  Carbonell,  que  neix  al  vessant meridional  de  Roca‐centella  (del  terme  de 

Cànoves i Samalús) i desguassa al Congost, riu que creua la part ponentina del municipi, prop del 

poble de Corró d'Avall. 

La zona objecte d’estudi es troba al costat d’un d’aquest dos elements  fluvials, el riu Congost.  

Ubicat a la plana agrícola del Vallès, el riu Congost al seu pas per Les Franqueses del Vallès és un 

espai  fluvial  singular  i  valuós,    que  acull  diversos  hàbitats  en  bon  estat  de  conservació molt 

representatius del paisatge fluvial de la plana al∙luvial. Aquests hàbitats donen refugi a diferents 

espècies animals i vegetals autòctons d'elevat interès ecològic i social i amb un gran potencial de 

millora. 

Entre els mamífers  , destaca  la  llúdriga  i  la  comunitat de quiròpters  a  les parets  verticals del 

marge  esquerre,  la  penya.  També  destacar  la  comunitat d’aus, més d'un  centenar d'espècies 

nidifiquen o passen l'hivern a l'entorn del riu, com l’àguila, el blauet o l'abellerol són algunes de 

les aus que es poden observar fàcilment en l'època de nidificació i cria. 

 

3.3.1 Situació de la qualitat actual del riu Congost 

La Diputació  de  Barcelona mitjançant  la  seva Oficina  Tècnica  d'Acció  Territorial  de  l'Àrea  de 

Territori i Sostenibilitat ha promogut una iniciativa pel coneixement de la qualitat ecològica dels 

rius. 

La Qualitat  Ecològica dels Rius  és  un programa d'estudi   que porta  a  terme  el Departament 

d'Ecologia de la Universitat de Barcelona amb la col∙laboració de diverses institucions des de l'any 

1994  fins a  l'actualitat. Recull  les dades  sobre  l'estat ecològic dels cinc  rius de  la província de 

Barcelona, el Llobregat, el Besòs, el Foix, el Ter i la Tordera, tant en el curs principal com alguns 

dels  seus  afluents.  Per  al  seguiment  del  Programa  de  qualitat  ecològica  dels  rius  es  tenen 

establers molts punts de mostreig repartits al llarg de la conca dels rius de la província. En l’àmbit 
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del nostre projecte no s’hi localitza cap dels punts de mostreig del projecte Ecobill, però trobem 

dos punts propers. Aquests són: 

‐ B10: Aquest punt de mostreig es localitza al terme municipal de la Garriga, 

coordenades UTM 440013.00; 4614470.00. 

‐ B15: Aquest punt de mostreig es localitza al terme municipal de Granollers a les 

coordenades UTM 439453; 4602677, just abans de la depuradora de Granollers. 

 

 

Fig. 9: Plànol de situació dels 2 punts de mostreig utilitzats en el projecte Ecobill, per al càlcul d’indicadors (Font: 

Diputació de Barcelona). 
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En l’àmbit del projecte, les dades disponibles dels indicadors biològics són de l’any 2011: 

 

 

Punts de mostreig 2011

Codi  B10 B15

IBMWP  172 35

FBILL  10 5

Ecostrimed  3 5

Index d'Hàbitat Fluvial (IHF) 83 49

Qualitat bosc de ribera 20 15

Taula. 6: Indicadors biològics en dos zones diferents 

 

 

L’índex IBMWP (Biological Monitoring Working Party) es basa en la determinació de macroinvertebrats 

bentònics presents. Es calcula d’acord amb la presència o absència dels invertebrats i el valor indicador 

de cada una de les famílies. A cada família se li dóna un valor comprès entre 1 i 10. El valor 1 correspon 

a famílies que toleren un alt grau de contaminació i el 10 a famílies que no toleren la contaminació. La 

suma dels valors obtinguts de cada família ens donarà el grau de contaminació en el punt de mostreig. 

És el que majoritàriament es realitza per conèixer l’evolució de l’estat ecològic d’un ecosistema fluvial. 

 

El BMWPC és un  índex biològic adaptat a  les aigües dels nostres rius  i als ecosistemes mediterranis,  i 

per tant el més utilitzat per establir la qualitat de les aigües als rius catalans(Puig García M.A,1999). El 

BMWPC  és  un  índex  biològic  basat  en  els  diferents  límits  de  tolerància  que  tenen  les  famílies  de 

macroinvertebrats aquàtics  (invertebrats aquàtics més grans de 2 mm,  la majoria  (80%) artròpodes, 

dins d'ells els  insectes, especialment  les  formes  larvàries,  són  les més  comuns) a alteracions en  les 

condicions ambientals dels rius en què viuen. 
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Valor 

IBMWP 
Interpretació 

> 135  Aigües molt netes 

82 – 135  Aigües amb contaminació moderada 

49 – 82  Aigües contaminades 

20 – 49  Aigües molt contaminades 

< 20  Aigües extremadament contaminades 

Taula 7: Rangs d’interpretació valors IBMWP per als rius mediterranis de cabal variable. 

 

L’Índex  de  qualitat  del  bosc  de  ribera  (QBR)  (Munné  et  al.  1998),  és  un  indicador  molt 

important per a la qualificació ecològica dels rius mediterranis i ens dóna l’estat de salut dels 

ecosistemes  riparis. Aquest  indicador estudia els boscos de  ribera perquè  juguen un paper 

molt important dins l’ecosistema fluvial, i per tant s’ha de tenir en compte a l’hora de valorar 

l’estat ecològic. Aquest indicador fa una valoració ràpida de l’estat de conservació de riberes i 

atorga  una  puntuació  entre  0  i  100  tenint  en  compte  la  coberta,  l’estructura,  la  diversitat 

d’espècies vegetals i les possibles alteracions antròpiques existents. 

Valor QBR  Interpretació 

≥ 95 

 

Qualitat molt bona. Bosc de ribera sense 
alteracions, estat natural 

75 - 90  Qualitat bona. Bosc lleugerament pertorbat 

55 - 70  Qualitat mediocre. Inici d’alteració important 

30 – 50  Mala qualitat. Alteració forta 

≤ 25  Qualitat pèssima. Degradació extrema 

Taula 8: Rangs d’interpretació dels valors QBR. 
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Un  altre  índex molt utilitzat  és  FBILL, que  també  es basa  en  la  identificació de  famílies de 

macroinvertebrats però només es realitza el mostreig en zones reòfiles (zones amb pedres  i 

corrent). 

La combinació d’un d’aquests dos  índexs  (IBMWPC  i FBILL)  i el QBR  (índex Qualitat Bosc de 

Ribera) ens donarà un altre índex anomenat ECOSTRIMED. Aquest índex ens donarà una visió 

globalitzada de l’estat ecològic del riu tenint en compte la presència de macroinvertebrats, la 

qualitat de l’hàbitat i la qualitat del bosc de ribera.  

Ecostrimed Interpretació

1 Molt bo 

2 Bo 

3 Mediocre 

4 Dolent  

5 Pèssim 

Taula 9: Rangs d’interpretació dels valors ecostrimed 

 

Un  altre  bon  indicador  és  l’Índex  d’Hàbitat  Fluvial  (IHF).  Aquest  índex  està  dissenyat  per 

establir  les  condicions  generals  d’hàbitat  dels  rius  mediterranis.  En  principi,  un  hàbitat 

inadequat o insuficient es reflectirà en el valor de l’índex de macroinvertebrats. 

Aquest índex pretén valorar la capacitat d’un hàbitat físic per allotjar una fauna determinada. 

Concretament valora aspectes físics de la llera que estan relacionats amb l’heterogeneïtat 

d’hàbitats i que depenen bàsicament del substrat existent i de la hidrologia del sistema. 

També s’avalua  la presència d’altres elements que contribueixen a  incrementar  la diversitat 

de  l’hàbitat físic com són  les fulles, els troncs, etc.,  juntament amb  la presència de diferents 

grups de productors primaris, perquè tots aquests elements contribueixen energèticament al 

funcionament dels sistemes aportant matèria orgànica. 
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Aquest  índex es basa en  l’observació de set aspectes  relacionats amb  l’hàbitat,  i en atorgar 

una puntuació a cadascun d’ells. Aquests aspectes són: 

•   El grau d’inclusió dels còdols en el substrat. 

•   El règim de velocitat de l’aigua.  

 La freqüència de ràpids 

 La vegetació aquàtica 

  La composició del substrat. 

  El percentatge d’obra sobre el riu. 

  Elements, especialment vegetals, que hi donen heterogeneïtat. 

 

Valor IHF  Interpretació 

> 60 

Hàbitat ben constituït. Excel·lent per al desenvolupament de 

les comunitats de macroinvertebrats. S’hi poden aplicar índexs 

biològics sense restriccions. 

40 - 60 

Hàbitat que pot suportat una bona comunitat de 

macroinvertebrats però que, per causes naturals o 

antròpiques, alguns elements no hi estan ben representats. Els 

índexs biològics no haurien de ser baixos, però no es descarta 

algun efecte sobre ells. 

< 40 

Hàbitats empobrits. Possibilitat d’obtenir valors baixos dels 

índexs biològics per problemes amb l’hàbitat i no amb la 

qualitat de l’aigua. La interpretació de les dades biològiques 

s’ha de fer amb precaució. 

Taula 10: Rangs d’interpretació de valors de l’IHF. 
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Per obtenir les dades fisicoquímics de l’àmbit del projecte s’ha utilitzat el tram del riu Congost 

des de  l'EDAR de  la Garriga  fins a  la confluència amb  la  riera de Carbonell, disponibles a  la 

pàgina web de l’ACA. 

Punts de mostreig 2013 (08/08/2013)

Amoni  0.4 mg N‐NH3/l

Clorurs  59.50 mg/l

Conductivitat  574 µS/cm

Fosfats  0.45 mg/l P2O5

Nitrats  20.60 mg N‐NO3
–/ 

Nitrits  0.46 mg N‐NO2
‐/l 

Oxigen dissolt (mesurat:05/05/2013) 11.40 mg/l

pH 7.9

Sulfats  35.00 mg/l

Temperatura  21ºC

Coordenada X  441253

Coordenada Y  4612224 

Taula 11: Dades fisicoquímiques al tram del riu Congost des de l'EDAR de la Garriga fins a la confluència amb 

la riera Carbonell. 

 

Segons aquestes dades disponibles pel tram des de  l'EDAR de la Garriga fins a la confluència 

amb la riera de Carbonell, riera de Carbonell inclosa, els indicadors d’amoni, indiquen que són 

aigües on el risc de toxicitat pot ser significatiu depenent del pH i del temps de permanència, 

l’anàlisi de nitrits i nitrats ens informa que hi ha un risc elevat de toxicitat pels organismes i 

possibilitat de que es produeix‐hi eutrofització a les aigües.  

L'estat de la conca del Besòs, doncs, presenta unes capçaleres majoritàriament en bon estat o 

molt bo i una disminució de la qualitat com més ens acostem a les parts central i baixa de la 

conca. Aquí és on es  concentra  la major densitat de població  i  indústria, que altera  tant  la 
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qualitat de  l'aigua a causa del gran volum d'abocaments d'aigües  residuals depurades, com 

l'estat en què es troben les riberes de rius i rieres.  

Actualment,  l’associació hàbitat  i el projecte  rius han analitzat el  riu Congost al seu pas per 

LLerona  i  han  conclòs  que  el  riu  Congost  a  l’alçada  de  Les  Franqueses  del  Vallès,  té  una 

qualitat biològica bona. 

Cabal:  

Durant  l'any pluviomètric 2010‐2011, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a  la conca 

del  Besòs  es  van  recollir majoritàriament  quantitats  de  pluja  lleugerament  superiors  a  la 

mitjana climàtica. La tardor del 2010 i l'hivern del 2011 van ser lleugerament secs, però durant 

la primavera  i  l'estiu del 2011  a  la  zona prelitoral  i  litoral del  centre del Catalunya, per on 

drenen  la major part dels afluents del riu Besòs, s'hi van registrar grans quantitats de pluja, 

que  en  determinades  zones  van  arribar  al  doble  de  la mitjana  climàtica.  És  per  això  que 

podem afirmar que l’any 2011 va ser un any humit a la conca del Besòs, de la mateixa manera 

que els dos anys anteriors.  

Qualitat del bosc de ribera de la Conca del Besòs: 

La qualitat dels boscos de ribera del Besòs és la principal assignatura pendent d'aquesta conca 

i per tant és d’especial interès conservar‐los i donar‐los un valor afegit en el Parc del Falgar i la 

Verneda.  

A  la major  part  de  la  conca  el QBR  es  considera  de mala  qualitat,  i  en  concret  a  la  zona 

d’estudi  segons  la  informació  en  els  punts mostrejats  B10  i  B15,  es  senyala  una    qualitat  

pèssima i degradació extrema. 

No obstant això, si es miren els valors absoluts del QBR, es veu que en els últims anys molts 

punts  presenten  una  lleugera millora,  sigui  per  la  progressiva  colonització  natural  de  les 

riberes  si  aquestes  no  es  veuen  alterades  per  activitats  humanes,  sigui  per  la multitud  de 

projectes de restauració de riberes en els quals estan implicats alguns ajuntaments de la zona. 
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3.4 Sèries de vegetació. 

El concepte de sèries de vegetació (Rivas‐Martinez 1987) pretén definir territoris homogenis 

tenint en compte la vegetació potencial i regions fitoclimàtiques.  

La  zona objecte d'estudi    rep el nom de  sèrie mesomediterrània catalana de Quercus  ilex o 

alzina, en la següent taula es pot observar les etapes de regressió i bioindicadores de la zona 

segons Rivas‐Martinez. 

 

Arbre dominant  Quercus ilex 

Bosc  Quercus ilex 

Viburnus tinus 

Rosa sempervirens 

Phillyrea media 

Matorral dens  Quercus coccifera 

Daphne gnidium 

Rhamnus alaternus 

Bupleurum fructicosum 

Matorral degradat  Erica multiflora 

Thymelaea tinctoria 

Centaurea linifolia 

Aphyllanthes monspeliensis 

Pastizals  Brachypodium phoenicoides 

Brachypodium ramosum 

Hyparrhenia hirta 

Taula 12: Etapes de regressió i bioindicadors de la zona segons Rivas‐Martinez. 
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Fig. 10: Mapa de les series de vegetació de Catalunya 

Els mètodes de  series de vegetació  juntament amb el mètode  clàssic de  triatge de  factors, 

permeten tenir una visió del medi respecte a les espècies vegetals compatibles.  A l'annex de 

jardineria i rec, es detalla quines espècies s'han triat per la restauració paisatgística de la zona 

objecte d'estudi. 

 

4. El medi biòtic  

4.1 Fauna 

L’anàlisi  i  coneixement  de  les  comunitats  faunístiques  és  de  gran  interès  en  els  estudis 

ambientals  ja que són uns bons  indicadors de  les condicions ambientals que predominen en el 

lloc. 
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En aquest apartat es descriuen els diferents taxons de  la  fauna  (mamífers, amfibis, rèptils, aus 

etc.)  que  podem  trobar  a  l'àrea  objecte  d'estudi.  A  l’àmbit  de  projecte  s’hi  troben  diverses 

comunitats biològiques. Moltes espècies gaudeixen d’un  règim  legal de protecció,  sovint pel 

seu delicat estat de supervivència. 

Com s’ha comentat anteriorment, el riu Congost ha estat molt  influenciat per  l’acció de  l'home 

amb  el  pas  dels  anys;  i  com  a  conseqüència  d'això  els  ecosistemes  naturals  han  patit 

modificacions.  En  aquest  procés  de  canvi,  es  van  veure més  perjudicats  els  grans  vertebrats, 

degut a la seva mida. En canvi, els petits i mitjans vertebrats juntament amb alguns invertebrats 

van poder fer front a l’agressió humana  i sobreviure. 

Hem consultant el Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya, per tal d’obtenir un llistat dels 

taxons  de  fauna,  així  com  l’Atles  d’ocells  nidificants  de  Catalunya.  Aquesta  informació  fa 

referència a la zona DG41, on es troba  el municipi de Les Franqueses del Vallès. 

A  continuació  es  detalla  a  les  següents  taules  les  espècies  que  es  poden  trobar  en  la  zona  i 

imatges de les més representatives. 

 

4.1.1 Aus  

Les aus, gràcies a la seva alta capacitat de desplaçament, solen tenir unes àrees de campatge 

que generalment ultrapassen  l’ambient en el qual han estat encasellades. No obstant això, a 

continuació es detallen les que s’han trobat a la zona de Llerona ( Ribas, J. 2000) 

 

AUS 

Accipiter gentilis  

Accipiter nisus  

Acrocephalus sicrpaceus 

Actitis hypoleucos  

Aegithalos caudatus  

Alauda arvensis  

Alcedo atthis  

Egretta garzetta 

Emberiza cia  

Emberiza cirlus  

Emberiza citrinella  

Emberiza schoeniclus  

Eptesicus serotinus  

Erinaceus europaeus  

Phoenicurus phoenicurus  

Phylloscopus bonelli  

Phylloscopus collybita  

Phylloscopus ibericus  

Pica pica  

Picus viridis  

Pluvialis apricaria  
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Alectoris rufa  

Anas platyrhynchos  

Apus apus  

Ardea cinerea  

Asio otus  

Athene nocturna 

Bubulcus ibis  

Bufo bufo  

Buteo buteo  

Caprimulgus europaeus  

Carduelis cannabina  

Carduelis chloris   

Carduelis spinus   

Certhia brachydactyla  

Cettia cetti 

Charadrius dubius  

Chroicocephalus ridibundus 

Ciconia ciconia  

Circaetus gallicus  

Circus aeruginosus  

Circus cyaneus  

Circus pygargus 

Cisticola juncidis  

Coccothraustes 

coccothraustes  

Erithacus rubecula  

Galerida cristata  

Gallinago media  

Gallinula chloropus  

Garrulus glandarius  

Hirundo rustica  

Ixobrychus minutus  

Jynx torquilla  

Lanius collurio  

Lanius meridionalis  

Lanius senator  

Larus ridibundus 

Lophophanes cristatus  

Lullula arborea  

Luscinia megarhynchos  

Lymnocryptes minimus  

Merops apiaster  

Motacilla alba  

Motacilla cinerea  

Motacilla flava  

Muscicapa striata  

Nycticorax nycticorax  

Oriolus oriolus   

Otus scops  

Prunella modularis 

Ptyonoprogne rupestris  

Pyrrhula pyrrhula  

Rallus aquatics 

Recurvirostra avosetta  

Regulus ignicapillus  

Regulus regulus  

Saxicola torquata  

Scolopax rusticola  

Serinus serinus  

Sitta europaea  

Streptopelia decaocto  

Streptopelia turtur  

Strix aluco  

Sturnus unicolor  

Sturnus vulgaris  

Sylvia atricapilla  

Sylvia borin  

Sylvia cantillans  

Sylvia communis  

Sylvia hortensis  

Sylvia melanocephala  

Sylvia undata  

Tachybaptus ruficollis  
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Columba livia  

Columba palumbus  

Coracias garrulus  

Corvus corax  

Coturnix coturnix  

Cuculus canorus  

Cyanistes caeruleus  

Cyanopica cyanus  

Delichon urbica  

 

Parus major  

Parus caeuleus 

Passer domesticus  

Passer montanus  

Pelophylax perezi 

Periparus ater 

Pernis apivorus  

Petronia petronia  

Phasianus colchicus  

Phoenicurus ochruros  

 

Tringa ochropus  

Troglodytes troglodytes  

Turdus iliacus  

Turdus merula  

Turdus philomelos  

Turdus pilaris   

Turdus viscivorus  

Tyto alba  

Upupa epops  

Upupa epops  

Vanellus vanellus  

Taula 13: *En negreta, les aus protegides segons la Directiva d’aus (2009/147/CE) 

 

 

Fig. 11. Aus que es poden trobar al Parc 
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A continuació es mostra per el nom comú, aquelles espècies d'ocells que es poden veure amb 

més d’un 75% de probabilitat durant una observació: 

  

OCELLS MÉS COMUNS AL FALGAR I LA VERNEDA 

Pardal comú 97 %  Verdum 85 % 

Gafarró 96 %  Tallarol de casquet 85  % 

Merla 95 %  Gaig 83 % 

Rossinyol 94 %  Mussol comú 83 % 

Garsa 93 %  Raspinell comú 81 % 

Tudó 93 %  Gratapalles 78 % 

Oreneta vulgar 92 %  Mallerenga blava 78 % 

Tallarol capnegre 90 %  Pit‐roig 78 % 

Mallerenga carbonera 90 %  Estornell vulgar 76 % 

Falciot negre 88 %   

Taula 14: Ocells més comuns al Parc del Falgar i la Verneda.  

Font: Atles d'ocells nidificants de Catalunya 
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4.1.2 Mamífers. 

Pel que fa als mamífers, en al zona objecte d’estudi podem trobar: 

MAMÍFERS 

Apodemus flavicollis 

Apodemos sylvaticus 

Atelerix algirus  

Crocidura russula 

Genetta genetta  

Eptesicus serotinus 

Erinaceus algirus 

Lutra lutra  

Meles meles  

Microtus 

duodecimcostatus 

Miniopterus schrebersi   

Mus musculus  

Mus spretus 

Mustela putorius  

Myotis blythii  

Myotis daubentoni  

Myotis emarginatus  

Neovison vison 

Oryctolagus cuniculus 

Myotis escalerai  

Nyctalus noctula  

Pipistrellus kuhlii 

Pipistrellus nathusii  

Pipistrellus pipistrellus  

Pipistrellus pygmaeus  

Pipistrellus savii   

Plecotus austriacus  

Rattus norvegicus 

Rattus rattus  

Rhinolophus euryale  

Rhinolophus ferrum‐equinum 

Rhinolophus hipposideros  

Sciurus vulgaris  

Suncus etruscus  

Sus scrofa  

Tadarida teniotis  

Talpa europaea  

Vulpes vulpes  

 

Taula 15: Mamífers que podem trobar a la zona d’estudi 
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Cal  destacar  que  es  consideren  com  a  espècies  de mamífers    particularment  amenaçades  o 

vulnerables aquelles que figuren a l’annex II de la Directiva Hàbitat 92/43/CCE i per les quals, la 

zona d'estudi forma part de la Xarxa Natura 2000: 

 

Són  la  llúdriga  (Nutria  nutria)  i  diferents  espècies  de  ratpenants  (Miniopterus  schreibersi,  

Rhinolophus euryale, Rhinoluphus ferrum‐equinum, Rhinolophus hipposideros). 

 

 

Fig.12: Mamífers més representatius de la zona d’estudi 
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4.2.3 Amfibis i rèptils 

 

Amfibi  Rèptils 

Alytes obstetricans subsp. almogavari 

Pelobates cultripes  

 

Anguis fragilis   

Coronella girondica  

Malpolon monspessulanus  

Mauremys leprosa  

Natrix maura  

Podarcis muralis  

Podarcis hispànica 

Rhinechis scalaris  

Tarentola mauritanica Timon lepidus  

Trachemys scripta  

 

Taula 16: Amfibis i rèptils que es poden trobar a la zona d’estudi 

 

Fig.13: Amfibis més representatius de la zona d’estudi. 
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Fig.14: Rèptils més representatius de la zona d’estudi 

 

Destaquem,  que  l’espècie  de Mauremus  leprosa  (tortuga),  està  catalogada  dins  de  la  Xarxa 

Natura 2000, con una espècie d’especial valor ecològic, que  s’ha de protegir. Aquesta espècie 

figura en l’annex II de la Directiva Hàbitat 92/43/CEE. 
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4.2.4 Peixos 

Pel que fa als peixos, en al zona objecte d’estudi podem trobar: 

 

Autòctons  Al∙loctona 

Anguilla anguilla 

Barbus meridionalis 

Squalius cephalus 

Cyprinus carpio 

Gambusia hobrooki 

Caurassius auratus 

Taula 17: Peixos més representatius de la zona d’estudi  

 

 

Fig.15 Peixos més representatius de la zona d’estudi 
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És  important  destacar  l’informe  sobre  l'avaluació  de  les  poblacions  de  peixos  al municipi  de 

Granollers que a l’any 2010 va ser encarregat pel Museu de Granollers de ciències Naturals a la 

Universitat de Barcelona. 

En  aquest  informe  es  van  agafar mostres    del  riu  Congost  en  diferents  estacions  i    durant 

diferents èpoques. Entre aquestes estacions es troba Les Franqueses del Vallès. 

Les característiques de la estació de Les Franqueses es detallen en la següent taula: 

 

Estació  Amplada 

(m) ±SD 

Profunditat 

(cm) ±SD 

Profunditat 

màxima (cm) 

Longitud tram 

pescat (m) 

Àrea pescada 

(m2) 

Les Franqueses 

(2009) 

6.7±3.8  23.1±12.1  62  180  1197 

Les Franqueses 

(2010) 

5.9±3.5  21.5±10.7  57  146.6  864.9 

Taula18: Característiques de l’estació de Les Franqueses del Vallès 

 

Es van trobar: bagra (Squalius cephalus), barb de muntanya (Barbus meridionalis), barb de graels 

(Barbuda graellsii) i la carpa ( Cyprinus carpio) amb un ordre d’abundància de 500‐8000 indiv/ha, 

L’espècie majoritària va ser  la gambúsia  (Gambusia hobrooki) amb una abundància de més de 

8000 indiv/ha. 

La gambúsia es una espècie extraordinàriament densa, fet que fa que aquesta espècie invasora 

s’expandeix ràpidament per noves localitats, consolidant paulatinament les seves poblacions. 

 

4.2.5 Macroinvertebrats aquàtics  

Els macroinvertebrats  són  font d’alimentació de moltes espècies de peixos, ocells  i mamífers. 

Alguns tenen una vida completament aquàtica i d’altres tenen només una part del seu cicle vital 

lligat  al món  aquàtic  (sota  forma  de  larva).  Els macroinvertebrats  presenten  un  gran  varietat 

d’hàbitats alimentaris 
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Els macroinvertebrats bentònics són uns bons  indicadors de  la qualitat de  les aigües. S’utilitzen 

els macroinvertebrats com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua  pels següents motius: 

• són sensibles diferencialment a diversos tipus de contaminants, i hi reaccionen amb rapidesa. 

• són abundants i relativament fàcils de recol∙lectar i d’identificar. 

• són quasi sempre sedentaris, i representen sovint les condicions locals. 

• tenen una vida prou llarga per a poder oferir un registre sobre la qualitat ambiental. 

• són comunitats molt heterogènies amb representants de nombrosos grups.  

 

Els dades disponibles de l'actual qualitat de l'aigua del riu Besòs en el Parc Fluvial no permet que 

s'hi  desenvolupi  una  comunitat  gaire  rica  de  macroinvertebrats  i  afavoreixi  el  creixement 

desmesurat  i  sense  competència  de  les  poblacions  de  quironòmids  (insectes  voladors  que 

desenvolupen els seus primers estadis dins de  l'aigua, passen per diferents estadis aquàtics en 

aquest medi i quan són adults n'emergeixen per reproduir‐se i pondre els dins del riu). Són part 

de  l’aliment dels ocells  i dels peixos del Parc, però com que en ocasions hi ha molta quantitat 

d’aquests dípters i no pot ser regulada pels seus depredadors, per tal de regular‐ne la població, 

es fa servir un larvicida biològic (Bacillus thuringesis) que es molt específic i no fa mal a la resta de 

flora i fauna aquàtica. 

 

Entre  la  comunitat  de  macroinvertebrats  podem  destacar  els  cargols,  cucs  (o  oligoquets)  i 

efemeròpters de les famílies dels Baetidae o Caenidae. 
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La fauna que està inclosa dins de la Xarxa Natura 2000 es la següent: 

Codi: ES5110025  Riu Congost

Nom Científic  Nom català  Nom castellà 

Amfibis i rèptils   

Mauremys leprosa  Tortuga de rierol Galápago leproso 

Mamífers   

Lutra lutra  Llúdria  Nutria

Miniopterus schreibersii  Rat penat de cova Murciélago de cueva 

Rhinolophus euryale  Rat penat mediterrani de ferradura Murcielago emditerraneo de herradura

Rhinolophus ferrum‐equinum  Rat penat gran de ferradura Murciélago grande de herradura

Rhinolophus hipposideros Rat penat petit de ferradura Murciélago pequeño de herradura

Peixos   

Barbus meridionalis  Barb de muntanya Barbo de montana 

Taula 19: Fauna inclosa en la Xarxa Natura 2000, que podem torbar al Parc del Falgar i la Verneda 

 

5. Flora i vegetació 

Biogeogràficament,  la  zona  d’estudi  es  troba  dins  la  regió mediterrània.  Segons  els  territoris 

fisiogràfics es troba dins el territori catalanídic septentrional, que abasta el sector comprès entre 

la serralada costanera catalana i el mar, al nord del riu Llobregat i al sud de l’Empordà. Com s’ha 

detallat  en  l’apartat  de  climatologia,  el  clima  és mediterrani,  a més  es  caracteritza  per  una 

influència  marítima,  degut  per  la  proximitat  del  mar,  i  relativament  humit  en  el  context 

mediterrani. 
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5.1.1. Vegetació  

Com ha passat en tots els rius de cabal permanent del  litoral mediterrani,  l’activitat humana 

ha estat intensíssima des de temps ençà. El fet que les terres al∙luvials siguin fèrtils, va ser la 

causa de que en diferents moments de la història, bé per l’agricultura, l’explotació de la llenya 

o la ramaderia es transformessin la major part dels boscs de la regió. 

El procés d’antropització sobre  l’entorn  fluvial es va a accentuar a partir dels anys seixanta, 

com  conseqüència  de  la  implantació  d’indústries  seguint  el  curs  dels  rius,  la  construcció 

d’infraestructures (carreteres, autopistes i ferrocarrils) etc. Per tant, el paisatge vegetal de les 

riberes del riu Congost és heterogeni i fluctuant. 

L’àrea de Les Franqueses es troba inclosa en el domini de vegetació mediterrània septentrional, 

és a dir, predominat majoritàriament pels alzinars i les suredes, però també hi ha un domini de 

vegetació  submediterrània  com  són  les  rouredes.  A  la  llera  del  riu  predominen  espècies 

ruderals  i herbassars mesòfils. 

És necessari definir i executar un pla d'actuació per tal de recuperar els valors naturals del riu, 

la  funció  de  connector  ecològic  i  l'ús  social  compatible  amb  els  valors  naturals propis  dels 

espais fluvials. 

Al municipi,  trobem: Herbassars higròfils, estanys naturals eutròfics amb vegetació natant o 

poblaments submersos de grans espigues d'aigua, Jonqueres i herbassars graminoides humits, 

mediterranis  i  els  Alzinars  i  carrascars.  També  destaquem  les  Vernedes  i  altres  boscos  de 

ribera afins que són un patrimoni natural a preservar. 

 

Boscos 

Els boscos predominants en el municipi són: 

L’albar  (Populus  alba),  característic  dels  bosc  de  ribera,  l’alzina  (Querqus  ilex),  el  lledoner 

(Celtils  australis),  l’olivera  (Olea  europeae),  el  pi  pinyer  (Pinus  pinea),el  pollancre  (Populus 

nigra), el roure martinec (Querqus humilis), el xiprer (Cupresus sempervinens). 

Hi  ha  escàs  extracte  arbustiu,  però  sí  herbaci  abundant  de  brachypodium,  asparagus  i 

formacions lianoidea a base de smilax, clematis i rubia. 
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Vegetació de ribera 

A  l’àrea d’estudi, dominen els   pollancres  (Populus nigra, Poppulus alba), plàtans  (Platanus 

hispanica), però on també hi creixen freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus 

minor)  i  lledoners  (Celtis  australis).  Al  sotabosc  s’hi  fan  espècies  pròpies  dels  boscos  de 

torrents i rieres com Polystichum setiferum o l’esbarzer (Rubus ulmifolius). 

 

Vegetació ruderal i agrícola 

L’agricultura ha  tingut un paper  important dins el  sector estudiat,  i de  forma més discreta, 

també  la ramaderia, degut a  la proximitat al riu. El que ha afavorit que  la vegetació ruderal 

sigui un dels elements dominants en aquesta zona d’estudi. 

 

Espècies protegides 

Al sector d’estudi no apareixen espècies protegides contemplades per la Xarxa Natura 2000 ni 

per la Directiva hàbitats (Directiva 92/43/CEE). 

 

Arbres monumentals. 

Al municipi de les Franqueses del Vallès trobem diferents arbres d’especial interès, molts dels 

quals estan recollit en el  llibre “Arbres d’especial  interès de  les Franqueses”: El roure de can 

Bruguera, l’alzina Gran de can Cucurull, el pi de can Sala, el lledoner centenari, El lledoner de 

can Calet,  l’alzinar de ca  l’alzinar, el pi de  les Tres Branques, els xiprers de Sant  Iscle  i Santa 

Victòria, l’olivera Mil∙lenària, el pi de can Guilla, l’alzina de l’entrada, l’alba Grossa, l’alzinar de 

can Rajol, el roure de can rajol, el pi Gegant, l’alzina del Torrent, l’alzina gran de can Rovira, el 

lledoner de  can Rovira,  l’alzina de  l’alzinar de  can Rovira, els  xiprers de  l’Església, el pi del 

Congost, l’olivera de ca l’Aimerich, i  el pi de can Sabater. 
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A  continuació  es mostra  un  arbre  d’especial  interès  pel municipi  que  es  troba  en  la  plana 

al∙luvial del Congost, nostra àrea d’estudi. 

 

Fig. 16: Pi del llac del Parc del Falgar 
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