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En ma terra del Vallès 
tres turons fan una serra, 
quatre pins un bosc espès, 
cinc quarteres massa terra. 
Com el Vallès no hi ha res. 
  
Pere Quart. Corrandes d’exili, 1947 
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ANTECEDENTS 

L’any 2017, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic. Aquesta llei estableix com a objectiu reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 40% l’any 2030, en un 
65% el 2040 i en un 100% el 2050. Aquesta situació plantejava un seguit 
de reptes d’enorme complexitat que el Govern de Catalunya va afrontar el 
14 de maig de 2019, amb la declaració formal de l’emergència climàtica 
 
Amb la voluntat d’accelerar el desenvolupament dels instruments de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, s’elabora el Decret Llei 
16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables. Aquest decret llei regula les 
mesures que requereixen la modificació del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en 
endavant TRLUC. A trets generals, s’inclou una mesura per facilitar la 
implantació d’instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar sobre les 
cobertes de les construccions i els espais de les parcel·les urbanes no 
ocupats per les construccions, i s’introdueix, també, l’habilitació dels 
projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable per implantar 
directament infraestructures relatives als serveis tècnics, no fent exigible 
per a la formulació i autorització del projecte la modificació del 
planejament urbanístic, i tampoc haver d’aprovar un pla especial 
urbanístic autònom o de desenvolupament. El projecte d’actuació 
específica esdevé, doncs, l’instrument jurídic idoni i suficient per autoritzar 
la seva implantació en els casos esmentats, després de valorar les diverses 
alternatives possibles quan en sigui exigible l’avaluació d’impacte 
ambiental d’acord amb la legislació en la matèria. 

• Horitzó 2050 → sistema energètic 100% renovable 
• Instal·lacions fotovoltaiques: instal·lacions d'interès públic 
• Instal·lació fotovoltaiques en sòl rural → llicència directe a través 
projecte d’actuació específica  
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DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables 

A dia d’avui, el planejament general del municipi de les Franqueses del Vallès 
no especifica cap criteri sobre aquest tipus d’usos ni determina cap regulació 
d’implantació, ja que es tracta d’un planejament anterior als darrers 
instruments normatius sorgits per fer front a l’emergència climàtica. Amb 
aquest escenari, actualment aquests tipus d’instal·lacions es poden implantar 
quasi bé a la totalitat dels terrenys en sòl no urbanitzable.  
 
L’Ajuntament aprova, en el ple de juliol de 2021, la suspensió durant un any 
de les llicències de tot tipus per a la instal·lació de parcs energètics 
renovables al municipi.  
 

• Protecció del elements naturals considerats d’interès natural a 
Catalunya (PEIN) 
• Protecció d’aquelles terres considerades d’alt valor agrari (capacitats 
agrològiques) 
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OBJECTE, JUSTIFICACIÓ I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

Objecte 
La present modificació té per objecte la regulació de les condicions per a la 
implantació d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en sòl no 
urbanitzable dins del terme municipal de Les Franqueses del Vallès, per tal 
d’aconseguir un nou model energètic compatible amb la preservació de la 
qualitat paisatgística, la promoció de l’activitat econòmica agrària, la 
protecció ambiental, de la biodiversitat i del patrimoni arquitectònic i 
cultural del municipi.  
 
Justificació de l’interès públic 
Les raons i motius d’interès públic d’aquesta modificació són les següents: 
- La implantació d’infraestructures d’utilitat pública compatibles amb el 

sòl no urbanitzable, que ja de per sí la legislació considera activitat 
d’interès públic 

- Garantir el desenvolupament de les energies renovables dins del 
territori 

- Conservació i garantia de protecció dels elements de valor patrimonial i 
d’alt interès paisatgístic i natural, com també els sòls agrícoles del 
territori. 

- La regularització de la implantació de les instal·lacions de captació solar 
dins del municipi, afavorint una implantació respectuosa amb el medi. 

 
Tal i com s’exposa a l’apartat d’antecedents, la implantació 
d’infraestructures relatives a energies renovables és una necessitat real i 
urgent donat l’escenari de canvi climàtic en el que ens trobem. Queda 
justificat l’interès públic per la voluntat de regular una implantació que 
permeti l’equilibri entre dites instal·lacions i el sòl agrari i els elements de 
valors patrimonial i paisatgístic 
 
Àmbit de la Modificació 
L’àmbit del la modificació es correspon als terrenys en Sòl No Urbanitzable 
del municipi de Les Franqueses del Vallès.  
 
L’àmbit té una superfície de 2.432,90Ha segons plànol. 
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Àmbit de la Modificació. Plànol I.02 Ortofotomapa. Font: Elaboració pròpia 
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REGULACIÓ ACTUAL IMPLANTACIÓ SISTEMES ENERGIES RENOVABLES FOTOVOLTAIQUES 

Text Refós Llei Urbanisme (TRLUC) 
En el TRLUC es determina en el seu Article 47 que el sòl no urbanitzable 
por ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el 
medi rural.  Són els serveis tècnics les infraestructures d'utilitat pública o 
d'interès social Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb una 
potència superior a 100 kW connectades a les xarxes de transport o de 
distribució d'electricitat. (segons Article 34 TRLUC) 
 
Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables 
Article 7.1 Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques s'han de situar 
en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic 
que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, 
econòmic, energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic, i a les zones que 
reuneixin els requisits següents:  
a) No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el 

patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el patrimoni cultural.  
b) Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de 

paisatge.  
c) Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les 

instal·lacions o per la modificació dels existents.  
d) Minimització de l'impacte territorial generat per línies elèctriques de 

connexió a la xarxa elèctrica, buscant la proximitat a la xarxa elèctrica 
més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural elevat. 

e) Millorar l'acceptació social al territori, possibilitant la participació local 
en els projectes.  

 
Article 9.1 En l'elecció de l'emplaçament de les plantes solars 
fotovoltaiques cal tenir en compte els criteris següents:  
a) El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri 

de proporcionalitat amb l'entorn i el model parcel·lari preexistent.  
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b) L'adaptació al terreny on s'ubiquin, el manteniment de les traces dels 
camins existents i la no modificació de forma significativa del seu 
recorregut, la configuració dels marges i altres elements existents com 
l'arbrat d'interès, torrents, regs, i similars, encara que això suposi que 
l'àmbit de la planta hagi de ser discontinu.  

c) La minimització dels moviments de terres de manera que les plaques se 
situïn prioritàriament sense cimentació contínua i sobre el terreny 
natural.  

d) El manteniment d'una separació mínima de les tanques a camins i a 
espais especialment freqüentats. 

e) La no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d'interès agrari 
elevat. 

f) La no-afectació a àmbits inclosos en projectes d'implantació de nous regs 
o de transformació dels existents promoguts per l'Administració, excepte 
que es tracti de plantes destinades a l'autoconsum.  

 
Article 9.2 Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes 
solars fotovoltaiques els espais naturals inclosos en la xarxa Natura 2000, 
excepte si les plantes estan destinades a l'autoconsum o a la generació 
elèctrica connectada a xarxa de distribució de tensió igual o inferior a 25 KV , 
i ocupen com a màxim 1 hectàrea. Això no obstant, mitjançant estudis i 
anàlisis específics, que han de contenir una anàlisi agrària, paisatgístic i 
climàtica, i que s'han de reflectir en un pla territorial sectorial, es pot 
modificar i precisar aquest criteri.  
 
Article 9.3. Als efectes d'aquest Decret llei, tenen la consideració de sòls de 
valor agrològic alt i d'interès agrari elevat els sòls de les classes I, II, III i IV 
establertes en el sistema d'avaluació de sòls de classes de capacitats 
agrològiques que consta a la informació cartogràfica oficial de Catalunya. En 
aquestes classes de sòl, la implantació de plantes solars fotovoltaiques ha de 
tenir en compte els criteris següents:  
a) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV, es limita l'ocupació de la 

totalitat dels projectes aprovats a un màxim del 10% de la superfície 
agrícola de secà del terme comarcal, i a un màxim del 5% de la superfície 
agrícola de regadiu del terme comarcal.  

b) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica I i II, no s'admet, (…) 
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PLANEJAMENT VIGENT – TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA (TR PGOU)  

La normativa del PGOU especifica les condicions i les determinacions 
particulars per a la implantació dels usos i les activitats per cada 
qualificació del sòl no urbanitzable. 
 
El TR PGOU determina el següent:  
 
Classificació. La totalitat de l’àmbit es troba en sòl no urbanitzable.  
 
Qualificació. La present Modificació inclou les següents qualificacions: 
• Sòl Agrícola d’Especial Protecció (Tipus I). S’inclou en aquesta zona la 

major part dels terrenys agrícoles del municipi, tant de la conca del 
Congost, com de la riera de Carbonell.  

• Sòl Agrícola d’Especial Protecció (Tipus II Pla de Llerona). S’inclouen 
en aquesta zona gairebé tots els terrenys del Pla de Llerona que no han 
estat malmesos pel desenvolupament industrial anterior a l’actual 
revisió del Pla General. 

• Sòl Forestal. inclou els terrenys del sòl no urbanitzable on predomina la 
vegetació arbòria. En aquesta zona s’inclouen dos sub-tipus de 
terrenys: Les masses de vegetació extenses i compactes i les fileres 
d’arbres situades a les vores dels torrents. 

• Àrea de Protecció Integral. Compren terrenys agrícoles que, per les 
seves condicions ambientals, de paisatge i de situació estratègica s’han 
de protegir amb més atenció i cura. 

• Àrea de Serveis Agrícoles. Compren terrenys destinats a la localització 
de serveis i instal·lacions directament i immediatament relacionats amb 
les explotacions agràries i ramaderes. 
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Segons les normes urbanístiques vigents, en el seu Article 261 
determina que “Amb excepció de l’ús d’habitatge, dels usos agrícoles, 
ramaders i forestals i de les instal·lacions d’obres públiques, les altres 
activitats i construccions només poden autoritzar-se si són activitats o 
equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural”. 
 
L’actual TR PGOU permet la implantació de les instal·lacions d’energies 
renovables en tot el sòl no urbanitzable. 

Ordenació del sòl no urbanitzable. Sistemes i tipus de sòl. Font: TR PGOU Les 
Franqueses del Vallès 
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DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) 
El PTMB reconeix l’àmbit PEIN corresponent al riu Congost i al Torrent de 
Can Rovira del Villar i de Can Patusca, inclòs també dins la xarxa Natura 
2000 i és definit com a corredor fluvial.  
Es defineixen també dos connectors d’espais de protecció pel seu interès 
natural i ambiental. Un connector travessa el municipi d’Est a Oest 
relacionant totes les rieres que travesses el municipi de forma longitudinal, 
i l’altre que connecta la serralada litoral de la part alta del Maresme amb la 
part Nord del municipi de les Franqueses del Vallès, que segueix la Riera 
de Carbonell. 
 

DOCUMENT DE SÍNTESI 

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Espais Oberts. Proposta amb planejament. Font: PTMB 

Estructura de la Propietat 
L’àmbit està repartit amb 3.998 parcel·les que sumen una superfície total 
aproximada de 45 Ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Parcel·les de 0,5 Ha o menys: ocupen un 12,2% de la superfície (297,9 Ha). 
- Parcel·les de 0,5 a 1 Ha: ocupen un 15,2% de la superfície (373 Ha). 
- Parcel·les de 1,1 a 5 Ha: ocupen un 38,7% de la superfície (945,4Ha). 
- Parcel·les de 5,1 a 10 Ha: ocupen un 20,1% de la superfície (491,3 Ha). 
- Parcel·les de més de 10 Ha: ocupen un 13,8% de la superfície (337,6 Ha). 
 

Mosaic Agroforestal 
El paisatge natural de les Franqueses del Vallès està composat per un 
mosaic d’hàbitats conformat per boscos, conreus, matollars i marges 
arbustius, la combinació dels quals creen una imatge de bon estat de 
conservació general. Aquesta qualitat paisatgística junt amb el relleu 
aturonat del municipi i de la bona xarxa de torrents permet la 
connectivitat entre el parc natural del Montseny i la plana del Vallès, una 
connectivitat medi ambiental de caire territorial de gran interès. Aquest 
paisatge natural representa un patrimoni visual i recreatiu pel municipi i 
per la comarca del Vallès.  
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Topografia 
Les zones amb pendents més importants (>15%) se situen a l’est del terme 
municipal i ocupen un 33,1% de la superfície municipal, per contra, les de 
menys pendent se situen a l’oest (<5%) ocupant el 28,6% del territori. 
Pendents suaus del 5-10% o del 10-15% es distribueixen pel centre del 
terme municipal, ocupant un 22,3% i un 16% del territori respectivament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa als pendents migs de cada parcel·la, gran part del territori es 
distribueix en parcel·les amb un pendent mig de més del 15%, que 
responen en gran majoria a aquelles zones boscoses del mosaic 
agroforestal.  
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Cobertes del sòl 
• Àrees forestals i naturals: ocupen una superfície de 971,14 Ha, un 33,18% 

de la total municipal.  
• Àrees agrícoles: ocupen una superfície de 1.348,37 Ha, un 46,1% de la 

total municipal. La coberta més destacada en aquest grup de manera clara 
són els conreus herbacis de secà amb una superfície de 1.85,92 Ha 
(95,4%). 

• Àrees urbanitzades: ocupen una superfície de 606,88 Ha, un 20,7% de la 
total municipal. 

La valoració de la dinàmica ecològica dels hàbitats naturals i de 
canvis en els usos del sòl del municipi posa en evidència que la 
variació més important entre 1956 i 2009 ha estat en la 
superfície agrícola, que perd més de 700 Ha (un 35% de la seva 
superfície) i la urbanitzada, que guanya 600 Ha, és a dir, 
multiplica per més de 7 la seva superfície en aquests darrers 50 
anys. 1956 1993 2009 
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Hàbitats i pla de regadius 
Els hàbitats que fan referència a àrees forestals són considerats d’interès 
comunitari, és a dir que en cal conservar mostres representatives per 
garantir-ne la conservació dins del territori de la Unió Europea.  
El hàbitats majoritaris de les Franqueses del Vallès són els hàbitats de 
conreus herbacis de secà, que ocupen quasi la meitat de la superfície 
municipal.  Tot i això, el regadiu també té importància a la zona i, per això, 
tres de les seves àrees agrícoles s’inclouen en el pla de regadius.  
• Vallfornes: situada a l’extrem est del terme municipal amb una 

superfície dins del municipi de 144,52 Ha es considera que és una zona 
de regadiu tradicional modernitzat. 

• Molí d’en Bou: situada a l’extrem oest del terme municipal amb una 
superfície dins del municipi de 190,88 Ha es considera que és una zona 
de regadiu tradicional en planificació de modernització. 

• Besòs: situada al centre i a l’extrem sud-oest del terme municipal amb 
una superfície dins del municipi de 227,40 Ha es considera que és una 
zona de regadiu tradicional en planificació de modernització. 
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Mapa possibles ubicacions de parcs fotovoltaics 
El mapa de zones amb potencial fotovoltaic està categoritzat en 6 categories, 
totes elles presents al terme municipal de les Franqueses del Vallès.  
• Zones potencialment no aptes pel secà. Ocupa un 18,4% de la superfície 

del municipi (540,8 Ha). 
• Zones potencialment no aptes pel regadiu. Ocupa un 9,6% de la 

superfície del municipi (281,2 Ha). 
• Zones parcialment aptes pel secà. Ocupa un 44,2% de la superfície del 

terme (1.296 Ha). 
• Zones parcialment aptes pel regadiu. Ocupa un 6,7% de la superfície del 

terme (195,5Ha). 
• Zones aptes pel secà. Ocupa un 18,2% de la superfície del terme 

(533,9Ha). 
• Zones aptes pel regadiu. Es concentra sobretot a la zona nord-est del 

municipi, just al límit de terme amb Cardedeu. Ocupa un 3,9% de la 
superfície del terme (87,6 Ha). 
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Connectivitat terrestre 
Les zones amb pitjor connectivitat es concentren al sud i oest del terme 
municipal en el nucli de població de Corró d’Avall, Llerona i els Gorgs, però 
també al nord al nucli de Corró d’Amunt. En aquesta àrea els valors són de 
l’1 al 3 concentrant quasi el 26% del territori entre aquests intervals. A 
mesura que s’avança cap al nord i est del terme municipal, la connectivitat 
millora arribant al màxim valor, 8, a la zona nord de Marata (Bosc de Can 
Ramis). Des d’aquest valor màxim fins a un valor que es pugui considerar 
apte per la connectivitat, 6, s’engloba el 7,8% del territori. Cal destacar, 
que a banda del valor 6 que concentra la superfície (655,81 Ha – 2,4%), 
també destaca la connectivitat 4 (98,38 Ha - 17% del total del territori) i la 
5 (565,51 Ha - 19,3% del total del territori). A banda d'això, al nord del 
municipi entre els Gorgs i Corró d’Amunt es considera que és una zona 
connectora terrestre secundària.  
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Hidrologia 
En el terme municipal s’ha de destacar el riu Congost que discorre per l’oest 
del terme municipal de nord a sud, els 15 torrents (dels Gorgs, de can Guilla, 
can Grau, de Can Patusca, de Santa Margarida, de l’Aigua, de can Suquet, can 
Blanxart, de can Manuel, can Lica, can Cabeca, del Foguerar, de Valldoriolf, 
can Serra i del Foguerar) i la riera de Carbonell i de Cal Bot que desemboquen 
les seves aigües al riu esmentat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pas del riu Congost pel municipi dona lloc a què a certa distància es 
parametritzin les zones potencialment inundables a 10 anys, 100 i 500 així 
com la zona de flux preferent.  
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Àmbits de Protecció. PEIN i Xarxa Natura 2000 
L’espai fluvial del riu Congost és un corredor biològic entre el massís del 
Montseny, la serralada Prelitoral nord i la costa. Aquesta importància 
natural va donar lloc a què es reconegués com a Espai Natural Protegit en 
el moment d’aprovació del PEIN i amb l’aprovació de la Xarxa Natura 2000 
també es declarés com a espai d’aquesta xarxa.  
A més, però, el Planejament General del municipi compta amb la protecció 
de quasi una trentena d’arbres emblemàtics.  
A més, amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocutació i de col·lisió 
amb les línies elèctriques d’alta tensió de l’avifauna de la zona, tot el 
sector oest del municipi, fins a Marata com a extrem més oriental, hi ha 
establerta una zona de protecció d’aus per dos possibles motius: és un 
àmbit d’actuació dels plans de recuperació d’aus o una zona sensible per a 
les aus amenaçades a Catalunya.  
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Construccions en sòl no urbanitzable  
Són aquells edificis que han estat catalogats (masies) o que formen part del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic del municipi. Tota aquesta informació 
es complementa amb altres construccions (residencials, industrials, 
equipaments o granges). 
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Rutes Turístiques 
Les Franqueses del Vallès no és travessada per cap carretera de rang 
superior (estatal o nacional) i només hi ha la BV-5151 que travessa de nord 
a sud el municipi connectant Cànoves i Salamús amb Corró d’Avall i la C-
251 d’est a sud connectant Cardedeu amb Granollers passant per part del 
terme municipal de la Roca del Vallès. La xarxa ferroviària també travessa 
el municipi de nord a sud essent quasi paral·lel pel sector est del riu 
Congost.  
Aquestes infraestructures terrestres es complementen amb multitud de 
camins. De tots ells, s’han de destacar els que s’han promocionat com a 
rutes turístiques (la ruta verda PR-C 142, el Camí -sector Vallès Oriental 
Maresme-, Meridià Verd: del Pirineu al Mediterrani), els de Gran 
Recorregut (GR2, GR97 i GR97-1) i les rutes inclusives (22, 22A i 22B).  
 
 
 
Visuals 
L’àmbit de la modificació s’ha definit com un territori que combina un 
relleu més pla a l’extrem oest amb un de més muntanyós a l’est. Per tant, 
a nivell visual, moltes àrees del territori poden ser observades des de 
varies localitzacions. Les visuals des de nou enclavaments són els punts 
més destacats per estudiar la visibilitat per la seva orografia i la possible 
major freqüentació dels espais com a reclams turístics. En aquest sentit, 
els onze punts escollits són:  
• Turó de can Bertran (371 metres) 
• Mare de Déu del Pla (255,7 metres) 
• Turó de can Borra (aproximadament 328 metres), 
• zona est de Marata (267,9 metres), el Castell (232,8 metres) 
• Santa Maria de Llerona (238,7 metres) 
• la Foradada (262,4 metres) 
• Turó de la il·lusió (279,4 metres) 
• Turó de les Mentides (256,4 metres) 
• Mirador de can Pinet (337 metres 
• zona del Foguerar al límit de terme entre les Franqueses del Vallès i 

Cardedeu (267,4 metres) 
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OBJECTIUS I CRITERIS D’ORDENACIÓ 

Objectius d’ordenació 
Aquesta Modificació te com a objecte fonamental garantir la màxima 
integració en el territori i concretar la regularització de la implantació 
d’infraestructures d’energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable 
dins del terme municipal de Les Franqueses del Vallès. 
Els objectius d’ordenació de la modificació són els següents: 
• Definir el tipus de instal·lacions en que li és d’aplicació la present 

modificació 
• Detallar aquells valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i agraris 

que cal tenir en consideració dins del municipi 
• Concretar aquelles zones del territori aptes per a la implantació de les 

instal·lacions 
• Regular la consolidació d’aquestes en aquells sòls aptes 
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Criteris d’ordenació 
Definir el tipus d’instal·lacions en què li és d’aplicació la present modificació 
Es proposa delimitar l’aplicació d’aquesta modificació per a instal·lacions 
d’electricitat a partir d’energia solar mitjançant l’efecte fotoelèctric, d’una 
potència inferior o igual a 50 MW, sense autoconsum, constituïdes per un 
aerogenerador o una agrupació d’aquests interconnectats elèctricament i 
amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o de distribució 
d’energia elèctrica, situades directament sobre sòls en règim no urbanitzable. 
  
Detallar aquells valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i agraris que cal 
tenir en consideració dins del municipi 
Es proposa determinar aquells elements del territori rellevants pel seu alt 
valor ambiental, paisatgístic, patrimonial o agrari que poden ser susceptibles 
de patir variacions a causa de la implantació de determinades instal·lacions. 
S’exposarà de cada element aquelles consideracions que s’hauran de tenir en 
compte per no impactar desfavorablement en el territori. 
  
Concretar aquelles zones del territori aptes per a la implantació de les 
instal·lacions 
Es determinaran aquelles zones dins del territori aptes per a la implantació 
d’instal·lacions de producció d’electricitat a partir de l’energia solar. Es 
concretaran aquelles zones delimitades segons la legislació vigent, segons 
planejament vigent i segons determinacions ambientals i paisatgístiques. 
  
Regular la consolidació d’aquestes en aquells sòls aptes 
Regular les zones detectades com a aptes, permetent i afavorint la 
consolidació d’energies renovables dins del municipi de forma amable amb el 
territori. 
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DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA. ALTERNATIVES 

El planejament general de les Franqueses del Vallès determina que els 
usos en el sòl no urbanitzable és una de les característiques més rellevants 
del paisatge actual de les Franqueses del Vallès. Determina la preservació 
dels valors paisatgístics, la protecció dels elements naturals, i la 
conservació del medi i l’agricultura. 
 
Amb tot l’anàlisi previ es fa una diagnosi de tot allò estudiat i es generen 
les diferents alternatives de proposta. 
 
Metodologia 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta modificació puntual analitza tres alternatives de planejament: 
 

• Alternativa 0: Mantenir el planejament vigent 
 
• Alternativa 1: Regular l’ús específic consistent en les 

instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia 
solar i eòlica en sòl no urbanitzable. 

 
• Alternativa 2: Regular l’ús específic consistent en les 

instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia 
solar i eòlica en sòl no urbanitzable. 
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DIAGNOSI PROPOSTA 

B C 
ANÀLISI 

A 
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ALTERNATIVA 0 
L’Alternativa 0 consisteix en el manteniment del planejament vigent, el TR 
PGOU de les Franqueses del Vallès.  
D’acord amb l’anàlisi del planejament vigent efectuat en l’Apartat 7.2 del 
present document, aquesta alternativa suposa l’admissió de l’ús 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar 
fotovoltaica en totes les claus urbanístiques del sòl no urbanitzable, i 
incorpora totes aquelles lleis i normes que tenen cobertura actualment en 
matèria d’energies renovables. 
 
Sòls aptes 

Totes les zones delimitades en el TR PGOU. 
SÒL AGRÍCOLA D’ESPECIAL PROTECCIÓ TIPUS I 
SÒL AGRÍCOLA D’ESPECIAL PROTECCIÓ TIPUS II (Pla de 
Llerona) 
ÀREA DE SERVEIS AGRÍCOLES 
SÒL FORESTAL 
ÀREA DE PROTECCIÓ INTEGRAL 

Sòls no aptes 
Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 

  
Conclusions de l’Alternativa 0: 
Aquesta alternativa es materialitza aproximadament en una superfície 
total apta de 2.308,20 Ha, el que representa pràcticament el 95% de tot el 
sòl no urbanitzable. Queden en no aptes les terres corresponents a la 
xarxa natura 2000 del riu Congost, de 124,7 Ha, el 5% restant. 
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ALTERNATIVA 1 
L’Alternativa 1 consisteix en ordenar la regularització de la implantació de 
plantes solars fotovoltaiques aproximant aquesta a criteris ambientals que 
no es troben regulats en la legislació i normativa actual. 
 
S’introduirà l’admissió d’aquest ús en les claus de Sòl Agrícola d’Especial 
Protecció Tipus I i Tipus II i la zona d’Àrea de Servei Agrícoles, prohibint la 
seva implantació en sòls qualificats com a Sòl Forestal i Sòl de Protecció 
Integral. 
 
En aquesta alternativa també es protegiran els hàbitats d’interès 
comunitari i aquells que es troben amenaçats, aconseguint una menor 
afectació sobre la biodiversitat, alhora que també es protegiran tots 
aquells elements incorporats dins del Catàleg per a la protecció d’Arbres 
d’Especial Interès del municipi de Les Franqueses del Vallès, com també 
tots aquells terrenys agrícoles de cultius de regadiu. 
 
Sòls aptes 

• SÒL AGRÍCOLA D’ESPECIAL PROTECCIÓ TIPUS I 
• SÒL AGRÍCOLA D’ESPECIAL PROTECCIÓ TIPUS II (Pla de Llerona) 
• ÀREA DE SERVEIS AGRÍCOLES 

 
Sòls no aptes 

• SÒL FORESTAL 
• ÀREA DE PROTECCIÓ INTEGRAL 
 
Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 (Xarxa Europea Espais Naturals) 
Hàbitats interès comunitari (Generalitat) 
Hàbitats Amenaçats (Generalitat) 
Arbres Catàleg per a la protecció d’Arbres d’Especial Interès del 
municipi (Planejament General Franqueses del Vallès) 
Terrenys agrícoles de regadiu 

  
Conclusions de l’Alternativa 1: 
Aquesta alternativa es materialitza aproximadament en una superfície 
total apta de 1.060,70 Ha, el que representa el 44% de tot el sòl no 
urbanitzable, quedant en no aptes un total de 1.372,20Ha, el 56% restant. 
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ALTERNATIVA 2 
Aquesta alternativa inclourà totes les disposicions descrites en 
l’Alternativa 1, però afegirà un grau de protecció al territori derivat 
d’aquells elements que després de tot l’anàlisi previ s’han vist susceptibles 
de patir variacions i veure’s malmesos a causa d’aquest tipus 
d’instal·lacions. En aquesta alternativa s’inclouen molts més paràmetres 
de protecció i conservació, determinant com a aptes tant sols dues zones 
del sòl no urbanitzable, una de les quals, la que conté més territori, restarà 
apte per a la implantació amb una sèrie de condicionants. 
S’introduirà l’admissió d’aquest ús en les claus de Sòl Agrícola d’Especial 
Protecció Tipus I i Tipus II i la zona d’Àrea de Servei Agrícoles, prohibint la 
seva implantació en sòls qualificats com a Sòl Forestal i Sòl de Protecció 
Integral.  
Es protegiran els hàbitats d’interès comunitari i aquells que es troben 
amenaçats, els cultius de regadiu com també tots aquells elements 
incorporats dins del Catàleg per a la protecció d’Arbres d’Especial Interès 
del municipi de Les Franqueses del Vallès. Es prohibirà aquestes 
instal·lacions en tot el municipi en aquells sòls inundables, amb períodes 
de retorn de 10 i 100 anys, i la zona de flux preferent, de la mateixa 
manera que es protegiran tots els cursos fluvials donada la seva 
importància connectora de la biodiversitat. 
Es protegiran d’impactes visuals tots aquells camins en sòl no urbanitzable 
de 1º, 2º i 3º categoria i tots aquells camins turístics del territori, els Grans 
recorreguts, els Petits Recorreguts i les rutes inclusives. Es protegiran tots 
aquells terrenys pròxims a elements constructius d’alt valor en el territori, 
com són les masies, cases rurals i altres construccions catalogades, i tot 
allò inclòs dins del patrimoni arquitectònic i arqueològic.  
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Sòls aptes 
• ÀREA DE SERVEIS AGRÍCOLES 
• SÒL AGRÍCOLA D’ESPECIAL PROTECCIÓ TIPUS I 
  Condicions d’implantació 

1. Prioritzar models compatibles. Instal·lacions 
Agrovoltaiques 

2. Limitació superfície instal·lacions no agrovoltaiques 
10Ha 

3. Distància mínima entre diferents instal·lacions 
1000m 

4. Separació 10m de límit de parcel·la 
5. Prohibit espais de flora amenaçada 
6. Prohibit zones de fauna protegida detectada 
7. Prohibit zones de capacitat agrològica classe I i 

classe II 
8. Limitació ocupació 10% superfície agrícola de SECÀ 

del municipi en zones capacitat agrològica classe III i  
classe IV 

9. Limitació ocupació 5% superfície agrícola de 
REGADIU del municipi en zones capacitat agrològica 
classe III i  classe IV 
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Sòls no aptes 
• SÒL FORESTAL 
• ÀREA DE PROTECCIÓ INTEGRAL 
• SÒL AGRÍCOLA D’ESPECIAL PROTECCIÓ TIPUS II (Pla de Llerona) 
 
EN TOT EL MUNICIPI: 

1. Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 (Xarxa Europea Espais Naturals) 
2. Hàbitats interès comunitari (Generalitat) 
3. Hàbitats Amenaçats (Generalitat) 
4. Arbres Catàleg per a la protecció d’Arbres d’Especial Interès del 

municipi – Àrea influencia 20m (Planejament General les 
Franqueses del Vallès) 

5. Terrenys agrícoles de regadiu 
6. Cursos Hídrics – 5m a banda i banda eix 
7. Riu Congost – 30m a banda i banda llera 
8. Riera Carbonell – 20m a banda i banda llera 
9. Zones inundacions: períodes de retorn de 10 anys, 100 anys i 

Zona Flux Preferent 
10.Protecció Camins en SNU: 

- Categoria 1º, 2º i 3º: 10m a banda i banda de vora 
11.Protecció Camins Turístics, GRs, PRs i Rutes inclusives: 25m 

banda i banda aresta exterior 
12.Protecció Masies i construccions catalogades i elements 

patrimoni Arquitectònic: 100m 
13.Protecció elements patrimoni Arqueològic: 50m 

 
Conclusions de l’Alternativa 2: 
Aquesta alternativa es materialitza aproximadament en una superfície total 
apta de 671,10 Ha, el que representa el 28% de tot el sòl no urbanitzable, 
quedant en no aptes un total de 1.761,80 Ha, el 72% restant. 
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RESUM DE LES ALTERNATIVES 

Alternativa 0 
Aquesta alternativa es materialitza aproximadament en una superfície total 
apta de 2.308,20 Ha (95%). Queden en no aptes 124,7 Ha (5%). 
Aquesta alternativa és una alternativa teòrica que tant sols es planteja a 
nivell de referència per saber quina és la situació actual del municipi en 
matèria d’energies renovables fotovoltaiques. Respecte al tràmit urbanístic, 
aquesta alternativa implica la no redacció de la present modificació, i en 
conseqüència la no regulació de la implantació de les instal·lacions. 
  

→ ALTERNATIVA QUE NO IMPLICA MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENT 
 
Alternativa 1 
Aquesta alternativa es materialitza aproximadament en una superfície total 
apta de 1.060,70 Ha (44%), quedant en no aptes un total de 1.372,20Ha 
(56%). 
El tràmit urbanístic d’aquesta alternativa implica la redacció d’una 
Modificació que regularitzarà les condicions per a la implantació 
d’instal·lacions d’energies renovables fotovoltaiques. 
  

→ ALTERNATIVA QUE IMPLICA MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENT 
 
 
Alternativa 2 
Aquesta alternativa es materialitza aproximadament en una superfície total 
apta de 671,10 Ha (28%) quedant en no aptes un total de 1.761,80 Ha (72%). 
El tràmit urbanístic d’aquesta alternativa implica la redacció d’una 
Modificació que regularitzarà les condicions per a la implantació 
d’instal·lacions d’energies renovables fotovoltaiques. 
  

→ ALTERNATIVA QUE IMPLICA MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENT 
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ALTERNATIVA 0 

ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

APTE 95% 
NO APTE 5% 

APTE 44% 
NO APTE 56% 

APTE 28% 
NO APTE 72% 
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