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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Protecció Civil
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil

Assumpte:
Pla especial urbanístic de concreció i delimitació de gàlibs de l'equipament E3.1 a l'àmbit del 
Pla parcial d'ordenació del sector de Volpelleres Oest

Tràmit:
Aprovació inicial planejament urbanístic municipal

Demanda de l’informe:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Registre d’entrada:
Entrada per correu electrònic (no hi ha número de registre)
Data: 15/05/2017
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Protecció Civil
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil

Identificació de l’expedient

Informe sobre els riscos de protecció en relació amb el Pla especial urbanístic de concreció i 
delimitació de gàlibs de l'equipament E3.1 a l'àmbit del Pla parcial d'ordenació del sector de 
Volpelleres Oest.

Fets

1. En data 15 de maig de 2017 té entrada al Departament d’Interior un correu electrònic de 
la Sub-direcció General d’Acció Jurídica i Gestió del Litoral (Departament de Territori i 
Sostenibilitat) on es sol·licita informe de la Direcció General de Protecció Civil en 
referència al Pla especial urbanístic de concreció i delimitació de gàlibs de l'equipament 
E3.1 a l'àmbit del Pla parcial d'ordenació del sector de Volpelleres Oest.

2. La documentació de l’expedient consta de la memòria del propi Pla especial i del Decret 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en què es resol aprovar inicialment el 
Pla.

3. El municipi de Sant Cugat del Vallès necessita construir un Institut d’ensenyament 
secundari (trasllat de l’IES Leonardo da Vinci), una nova escola infantil i primària pública 
(12a escola) i unes instal·lacions esportives que puguin donar servei al conjunt de la 
població i als centres docents.

4. La construcció d’aquestes dotacions s’hauria de fer sobre la reserva d’equipament E3 del 
Pla parcial d’ordenació del sector Volpelleres-Oest. L’àmbit del Pla especial el conforma 
una porció de terreny de titularitat municipal situada enfront de l’avinguda Alfons d’Aragó 
dins el sector de Volpelleres Oest. 

Perímetre de l’àmbit del Pla especial
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5. Els terrenys inclosos a l’àmbit del present PE, van ser qualificats com a sistema general 
d’equipaments comunitaris (clau 7b) pel Pla Parcial d’Ordenació del sector de 
Vullpalleres Oest, aprovat definitivament el 17 d’abril de 2002. Comprenen una porció de 
la peça E3, tot adjudicant-li els usos i superfícies:

Equipament E3 (20.986 m²):
Ús preferent: docent.
Ús compatible: esportiu i recreatiu / cultural i religiós.

Aquests usos del sòl són els admesos pel planejament vigent i no es modifiquen.

En concret, els paràmetres i usos que regulen l’equipament E3.1, qualificat de sistema 
d’equipaments comunitaris (clau 7b) són els següents:

Ús preferent*: Cultural –recreatiu/esportiu-Docent
Ús compatible: Religiós
Tipus d’ordenació Edificació aïllada
Edificabilitat: 1.00 m² sostre / m² sòl
Ocupació: 40 %
Núm. plantes i A.M.R: PB+2 (12,00 m)
Unitat mínima d’edificació La de la parcel·la
Separacions mínimes: 5 m. a carrer
10 m. quan limiti amb zona verda.

6. El present pla té per objecte, d’acord amb els usos admesos pel planejament, adaptar 
els paràmetres d’edificació (gàlibs) determinats pel planejament vigent als nous 
requeriments del terreny (E3.1) on es vol implantar la 12a escola i les instal·lacions 
esportives.

7. En data 20 de novembre de 2017 té entrada al Departament d’Interior un informe emès 
per l’Arquitecte Director de l’Àmbit d’Urbanisme i Projectes de l’Ajuntament de Sant 
Cugat en relació amb:

- L’existència de construccions i infraestructures interposades entre la via del 
ferrocarril de Renfe/ADIF i el futur equipament. L’informe conclou que “...l’àmbit 
d’equipaments objecte del Pla especial resta protegit front a possibles riscos 
d’explosió tant per la presència de les infraestructures que representen una 
cobertura parcial de la via, com també per la de les edificacions, actualment en 
fase de construcció, que es situen entre el referit àmbit i la via”. 

- La previsió de futura cobertura de la via del ferrocarril de Renfe/ADIF. Les 
previsions del planejament territorial actualment vigent contemplen la futura 
construcció d’un intercanviador entre les dues estacions properes que 
comportarà el cobriment del tram de via més proper a l’àmbit d’equipaments. En 
aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat té previst iniciar de forma imminent els 
estudis tècnics i els treballs de planejament urbanístic necessaris per tal 
d’implementar el cobriment de les vies i la implantació del futur intercanviador”.  

8. En data 7 de desembre de 2017 té entrada al Departament d’Interior la “Proposta d’inici 
de l’estudi de potencialitats de la franja ferroviària d’ADIF entre l’estació de FGC de 
Volpelleres i el Barri de Roquetes i inici dels treballs de redacció de la modificació del 
PGM en el mateix àmbit (Expedient núm. 83008/17)” proposada per aprovació del Ple 
Ordinari previst pel 18 de desembre de 2017.  
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Fonaments de dret

1. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. L’article 13 determina que les 
actuacions de totes les administracions públiques a Catalunya han d’estar orientades a 
la reducció del risc. L’article 14 determina que la legislació urbanística i de planificació 
territorial, així com la sectorial que afecti les activitats de risc, han de tenir en compte les 
necessitats de protecció civil i establir mesures de prevenció de riscos i de minimització 
del seu impacte.

2. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental i en el Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

3. Decret 161/1995, de 16 de maig pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil de Catalunya  
(PROCICAT) i Acords de Govern d’aprovació i revisió dels diferents Plans Especials.

Els Plans Especials determinen quins municipis han de redactar un pla d’emergència 
municipal per a un risc especial concret i quins tenen la recomanació de fer-lo. Aquests 
plans d’emergència municipals s’anomenen pla d’actuació municipal (PAM), i preveuen 
les necessitats de planificació municipal en base al perill i a la vulnerabilitat dels 
municipis. Alhora, determinats municipis tenen obligació de redactar el pla bàsic 
d'emergències municipal, que és el pla territorial de protecció civil del municipi.

El nivell d’afectació i la situació administrativa del municipi de Sant Cugat del Vallès 
respecte a la planificació d’emergències és el següent:    

                 
Risc (pla) Normativa Elaboració PAM(1)

Pla bàsic (PROCICAT) Decret 161/1995, de 16 de maig
Obligat

(14/09/2016)

Incendis forestals 
(INFOCAT)

Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre
Obligat

(27/07/2011)
Pendent de revisió

Sísmic (SISMICAT) Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre
Obligat

(14/09/2016)

Nevades (NEUCAT)
Acord GOV/126/2014, de 23 de 
setembre

Obligat
(14/09/2016)

Químic en establiment 
industrial (PLASEQCAT)

Acord GOV/29/2015, de 3 de març
Obligat

(14/09/2016)

Transport de mercaderies 
perilloses (TRANSCAT)

Acord GOV/117/2017, d’1 d’agost 
Obligat

(14/09/2016)

Inundacions (INUNCAT) Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer
Obligat

(14/09/2016)

Radiològic (RADCAT)
Acord GOV/165/2014, de 9 de 
desembre

Obligat
(No realitzat)

Ventades (VENTCAT) Acord GOV/115/2017, d’1 d’agost
Obligat

(No realitzat)

(1) Entre parèntesi figura la data d’homologació. D’acord amb la normativa vigent de protecció civil, els plans tenen una vigència de 4 anys.
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4. Resolució del Conseller d’Interior IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna 
publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de la implantació 
de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil.

Resolució del Conseller d’Interior INT/2330/2013, de 29 d’octubre, que modifica la  
Resolució IRP/971/2010 deixant-ne sense efecte l’apartat 1 i el punt 5 de l’annex A.

Instrucció tècnica de la Direcció General de protecció Civil amb data 2 de desembre de 
2013, relativa a l’elaboració dels informes sobre les condicions mínimes que han de 
complir els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com 
de risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril
(ITMMPP en endavant).

Resolució del Director general de Protecció Civil, de 16 de febrer de 2018, per la qual 
s’aplica al Pla especial d’ordenació del sector de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès la 
Instrucció Tècnica de la Direcció General de Protecció Civil amb data 2 de desembre de 
2013, relativa a l’elaboració dels informes sobre les condicions mínimes que han de 
complir els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com 
de risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

5. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Anàlisi de risc 

1. Risc d’incendi forestal

El Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) considera 
que el municipi de Sant Cugat del Vallès té un nivell de perill alt d’incendis forestals i una 
vulnerabilitat molt alta davant els incendis forestals, motiu pel qual aquest municipi té 
l’obligació d’elaborar un Pla d’actuació municipal (PAM) per aquest risc.

El municipi de Sant Cugat del Vallès està inclòs a l'annex del Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, que llista els 
municipis i períodes amb perill alt per incendis forestals. 

2. Risc sísmic

D’acord amb el Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT), el 
municipi de Sant Cugat del Vallès es troba en una zona on s’esperen terratrèmols amb 
unes conseqüències d’intensitat VII (escala MSK) per a un període de retorn de 500 
anys. És per aquest motiu que el municipi té l’obligació d’elaborar el Pla d’actuació
municipal (PAM) per risc sísmic.

3. Risc de nevades

Segons el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), el municipi 
de Sant Cugat està obligat a redactar el Pla d'actuació municipal per nevades per criteri 
de població, ja que té més de 20.000 habitants. 
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4. Risc químic en establiments industrials.

Pel que fa al risc químic, el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya 
(PLASEQCAT) determina que el terme municipal de Sant Cugat del Vallès està obligat a 
elaborar el Pla d’actuació municipal per risc químic ja que es troba afectat per la zona 
d'intervenció de l’empresa Archroma Ibérica, SLU (Castellbisbal) i per la zona d'alerta de 
l'establiment Lainco, S.A. (Rubí), dos establiments Seveso de nivell alt.

L'àmbit objecte d'aquest informe es troba fora de les zones d'afectació per aquest risc i
per tant no s'estableix cap condicionant específic en relació al risc químic.

5. Risc en el transport de mercaderies perilloses   

El Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses 
per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) especifica que el municipi de Sant 
Cugat del Vallès està obligat a elaborar el Pla d’Actuació Municipal per risc en el 
transport de mercaderies perilloses, ja que pel seu terme municipal hi transcorren 
carreteres (AP-7, C-16 i C-1413a) i vies de ferrocarril (tram Bifurcació nus Mollet –
Castellbisbal-Agulles Llobregat) amb un nivell de perill molt alt.

Risc associat al transport viari

Segons el Pla TRANSCAT, el tram de xarxa viària amb transport de mercaderies 
perilloses més proper a l’àmbit del Pla especial és un tram de l’AP-7 amb un nivell de 
perill molt alt. Aquest tram té un transport representatiu (més de 10 camions/dia) de 
matèries generadores d’escenaris d’incendi de toll, de BLEVE i de matèries tòxiques que 
poden generar accidents de curt abast.

Les distàncies de les diferents zones d’indefensió (ZIF en endavant) en funció de 
l’escenari accidental són: 

Matèries generadores de l’escenari d’accidents de curt abast: 300 metres
Matèries generadores de l’escenari de BLEVE: 250 metres
Matèries generadores de l’escenari d’incendi de toll. 75 metres

D’acord amb el punt 4.2.a de la ITMMPP, en cas que un tram tingui associat més d’un 
escenari accidental, la zona d’indefensió serà la de l’escenari accidental més gran. Per 
tant, la zona d’indefensió associada al tram viari esmentat és de 300 m a banda i banda 
de la via, valor corresponent al transport de matèries tòxiques que poden generar 
accidents de curt abast.

Risc associat al transport ferroviari

Segons el Pla TRANSCAT, el tram de xarxa ferroviària amb transport de mercaderies 
perilloses més proper a l’àmbit del Pla especial és el tram Bifurcació nus Mollet –
Castellbisbal (Agulles Llobregat), amb un nivell de perill molt alt. Aquest tram té un 
transport representatiu (més de 75 tones/dia) de matèries generadores d’escenaris 
d’incendi de toll i de BLEVE.

Les distàncies de les diferents zones d’indefensió en funció de l’escenari accidental són: 

Matèries generadores de l’escenari de BLEVE: 250 metres
Matèries generadores de l’escenari d’incendi de toll. 75 metres
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D’acord amb el punt 4.2.a de la ITMMPP, en cas que un tram tingui associat més d’un 
escenari accidental, la zona d’indefensió serà la de l’escenari accidental més gran. Per 
tant, la zona d’indefensió associada al tram ferroviari esmentat és de 250 m a banda i 
banda de la via, valor corresponent al transport de matèries generadores de l’escenari de 
BLEVE.

Condicionants en relació al risc de transport de MMPP

L’àmbit del Pla especial urbanístic de concreció i delimitació de gàlibs de l’equipament 
E3.1 a l’àmbit del Pla parcial d’ordenació del sector de Volpelleres Oest es troba 
parcialment afectat per la ZIF associada al tram de xarxa ferroviària Bifurcació nus Mollet 
– Castellbisbal (Agulles Llobregat).

a) L’apartat 3 de la ITMMPP defineix els centres educatius com a elements 
especialment vulnerables.

b) El punt 2.2.d de la ITMMPP estableix que quan l'aprovació, modificació i/o revisió del 
planejament urbanístic general o derivat afecti al sòl urbà consolidat o sòl urbà no 
consolidat objecte de plans de millora urbana (completar el teixit urbà, operacions de 
rehabilitació, etc... ) o similars, només s'aplicaran els criteris pel que fa a la 
implantació de noves activitats destinades a elements especialment vulnerables. 
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c) Per altra banda, la Resolució del Director general de Protecció Civil, de 16 de febrer 
de 2018 esmentada al punt 4 de l’apartat de Fonaments de dret del present informe, 
considera equivalent l’aplicació de la Instrucció Tècnica per a elements vulnerables i
elements molt vulnerables sempre que la reducció de la zona d’indefensió no superi 
els 100 metres, per un període de temps màxim de 15 anys fins a l’execució de l’obra 
prevista de cobriment de les vies ferroviàries, com aplicació específica pels elements 
previstos en aquest pla especial d’ordenació del sector de Volpelleres de Sant Cugat 
del Vallès.

Per tant, d’acord amb els tres punts anteriors, es conclou que la ZIF a la zona del 
desenvolupament queda reduïda a 150 metres de la via i que els criteris establerts a la 
ITMMPP no són d’aplicació als equipaments previstos al Pla especial (nova escola 
infantil i primària). Malgrat tot, per tal de garantir la capacitat d’autoprotecció dels nous 
equipaments, cal que l’Ajuntament de Sant Cugat certifiqui que el conjunt d’edificacions 
actualment en construcció fan de pantalla i mitiguen els efectes de sobrepressió i 
radiació tèrmica fins a assegurar la capacitat d’autoprotecció dels nous 
desenvolupaments en els termes establerts a l’apartat 5.3 de la ITMMPP. Aquest 
certificat cal trametre’l a la Direcció General de Protecció Civil.

Si en el termini de 15 anys a comptar des de la data de signatura de la Resolució del 
Director de Protecció Civil no s’ha dut a terme el soterrament de les vies, caldrà revisar si 
es donen les condicions de seguretat necessàries per a la implantació de les activitats 
previstes a l’àmbit del Pla Especial. 

No s’estableix cap altre condicionant específic relacionat amb aquest risc.

6. Risc d’inundació.

D’acord amb el Pla especial per inundacions a Catalunya (INUNCAT), el municipi de 
Sant Cugat del Vallès té un nivell de risc per inundacions molt alt, motiu pel qual el 
municipi té l’obligació d’elaborar el PAM associat a aquest risc. 

Tot i que d’acord amb a la cartografia del Pla INUNCAT i de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, el terme municipal de Sant Cugat està afectat per zones potencialment 
inundables segons criteris geomorfològics i per zones inundables per a períodes de 
retorn de 50, 100 i 500 anys. L'àmbit objecte d'aquest informe es troba fora de les zones 
d'afectació per aquest risc, de manera que no s'estableix cap condicionant específic en 
relació al risc per inundacions. 

7. Risc radiològic 

Segons el Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT),el 
municipi de Sant Cugat del Vallès està obligat a redactar el pla d’actuació municipal 
(PAM) per aquest risc, perquè té diverses instal·lacions radiològiques dins el seu terme 
municipal. 
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Concretament, disposa d’una instal·lació de 1a categoria segons la classificació de fonts
radioactives de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), dues 
instal·lacions de 4a categoria i dues de 5a categoria. A més, es troba a menys d’1 Km 
d’una instal·lació del sector de valorització dels metalls i que està inscrita al registre 
d’instal·lacions de vigilància radiològica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (IVR-
158, Rubí) i a menys de 2 Km de dues instal·lacions d’aquest tipus (IVR-042 i IVR-070) 
ambdues ubicades a Castellbisbal. 

No s'estableix cap condicionant específic relacionat amb aquest risc.

8. Risc de ventades

El municipi té obligació d’elaborar un pla d’actuació municipal per ventades ja que supera 
el llindar de vulnerabilitat establert al Pla VENTCAT (població superior a 20000 
habitants). Pel que fa a la perillositat, al municipi de Sant Cugat es produeixen ratxes 
superiors als 20m/s uns 7 dies/any.

Conclusions

1. En relació al risc d’incendi forestal, i sens perjudici de les prescripcions que des de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments s’indiquin, es recorda 
que el planejament proposat haurà d’evitar l’augment significatiu del risc d’incendi 
forestal per efecte de l’augment de la perillositat o de la vulnerabilitat.

En qualsevol cas s’hauran de tenir en compte les mesures preventives contemplades en 
la legislació vigent sobre prevenció d’incendis forestals.

2. Pel que fa al risc sísmic, de nevades, químic, d’inundacions, radiològic i de ventades, no
s'estableixen prescripcions tècniques específiques.

3. Pel que fa al risc químic en el transport de mercaderies perilloses, d’acord amb els 
punts a), b) i c) del punt 5 de l’apartat d’anàlisi de risc d’aquest informe, es conclou que 
la ZIF a la zona del desenvolupament queda reduïda a 150 metres de la via i que els 
criteris establerts a la ITMMPP no són d’aplicació als equipaments previstos al Pla 
especial (nova escola infantil i primària). Malgrat tot, per tal de garantir la capacitat 
d’autoprotecció dels nous equipaments, cal que l’Ajuntament de Sant Cugat certifiqui que 
el conjunt d’edificacions actualment en construcció fan de pantalla i mitiguen els efectes 
de sobrepressió i radiació tèrmica fins a assegurar la capacitat d’autoprotecció dels nous 
desenvolupaments en els termes establerts a l’apartat 5.3 de la ITMMPP. Aquest 
certificat cal trametre’l a la Direcció General de Protecció Civil.

Si en el termini de 15 anys a comptar des de la data de signatura de la Resolució del 
Director de Protecció Civil no s’ha dut a terme el soterrament de les vies, caldrà revisar si 
es donen les condicions de seguretat necessàries per a la implantació de les activitats 
previstes a l’àmbit del Pla Especial. 

No s’estableix cap altre condicionant específic relacionat amb aquest risc.

C/ Diputació 355
08009 Barcelona
Telèfon: 93 551 20 00                                                                                        Referència: PLE/17/062/INFO    SGRP2017 030
Fax: 93 551 24 04 pàgina 9 de 10



Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Protecció Civil
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil

4. Caldrà donar compliment, si escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures.

5. Es recorda al municipi l’obligació o recomanació, segons s’escaigui, d’elaborar els plans 
d'actuació municipal (PAM), d'acord amb el punt 3 de l'apartat de fonaments de dret 
d'aquest informe. Al respecte, cal tenir en compte que amb data 27 de novembre de 
2014 es va publicar al DOGC el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova 
el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. Aquests plans 
han de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Cap de la Secció de                             
Plans d’Emergència

Xavier Saenz de Buruaga Saelices

Vist i plau

Cap del Servei de Gestió del Risc i 
Planificació

Joan Gràcia Forcades
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Resolució per la qual s’aplica al Pla especial d’ordenació del sector de 
Volpelleres de Sant Cugat del Vallès la Instrucció Tècnica de la Direcció General 
de Protecció Civil amb data 2 de desembre de 2013, relativa a l’elaboració dels 
informes sobre les condicions mínimes que han de complir els nous 
desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com de risc 
químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril

La Direcció General de Protecció Civil elabora, d’acord amb les competències que li 
corresponen, informes que analitzen la viabilitat de les actuacions urbanístiques en 
l’àmbit del territori català, amb l’objectiu d’assegurar la capacitat de protecció i 
d’autoprotecció de nous elements potencialment vulnerables. 

Aquests informes es realitzen en base a la Instrucció Tècnica de la Direcció General 
de Protecció Civil amb data 2 de desembre de 2013 abans esmentada. Aquesta 
instrucció té per objecte l’establiment dels criteris sobre les condicions mínimes que 
han de complir els nous desenvolupaments urbanístics que prevegin instal·lar
elements vulnerables en zones identificades com de risc químic en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

Entre d’altres mesures, la Instrucció Tècnica estableix una franja de seguretat mínima
anomenada zona d’indefensió (ZIF) necessària per determinar la viabilitat de 
l’autoprotecció dels diferents elements vulnerables o molt vulnerables en el marc d’un 
accident amb matèries perilloses, en funció del tipus d’element vulnerable i del perill de 
les matèries perilloses.  

Tot i amb això, en l’anàlisi de situacions concretes i que suposen dinàmiques canviants 
del territori, és oportú valorar en la presa de decisions compromisos concrets per part 
del promotor del pla que conduirien a una reducció molt significativa del perill. Aquest 
seria el cas del Pla especial d’ordenació del sector de Volpelleres aprovat per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ja que es preveuen l’adopció d’una sèrie de 
mesures preventives que reduirien significativament els possibles perills als que 
estarien exposats els nous desenvolupaments previstos en aquest pla especial. 
Aquestes mesures serien:

 

- El cobriment de 650 m de la via ferroviària de transport de mercaderies 
perilloses al seu pas per Sant Cugat que faria disminuir de forma molt important 
els escenaris de risc, no tant sols pels edificis projectats al pla especial sinó 
també per a les activitats vulnerables i  molt vulnerables existents a la zona de 
referència i a bona part del municipi.

 

En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar el dia 18 de 
desembre de 2017 l’acord “Proposta d’inici d’estudi de potencialitats de la franja 
ferroviària d’Adif entre l’Estació de FGC de Volpelleres i el barri de Roquetes i 
inici dels treballs de redacció de la modificació del PGM en el mateix àmbit 
(Expedient núm. 83008/17” que planteja crear un vincle entre el pla especial i el 
cobriment de la franja ferroviària.

Complementàriament i en el mateix sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat ha 
aportat a aquesta Direcció General de Protecció Civil informació sobre la 
planificació actual en matèria d’infraestructures a Catalunya i cartografia sobre 
el projecte d’estudi. Entre d’altres, el Pla director d’infraestructures del transport 
de Catalunya 2006-2026 (PITIC) preveu la creació d’un intercanviador entre les 
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dues estacions de FGC i Renfe/ADIF que haurà de comportar forçosament el 
cobriment de l’actual línia actual de Renfe/ADIF.

- D’acord amb la documentació aportada per l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, els edificis i recintes a desenvolupar en el citat pla especial estaran
protegits des de l’inici de l’activitat per un important conjunt d’edificis actualment 
en construcció. Així mateix, d’acord amb la dita documentació, aquests edificis 
fan de pantalla i mitiguen els efectes de sobrepressió i radiació tèrmica, i poden 
crear les condicions per a una reducció de la ZIF definida a la Instrucció 
Tècnica mencionada.  

- Que la diferenciació de risc entre elements molt vulnerables respecte a 
elements vulnerables per increment del risc acumulat per un temps inferior a 15 
anys es pot considerar negligible, amb les condicions concretes descrites, als 
efectes de la presa de decisions d’aquesta direcció general sobre la que es 
fonamenta la Instrucció Tècnica.

Per tot això, d’acord amb l’exposat anteriorment i en us de les competències que tinc 
atribuïdes, i als efectes del corresponent informe tècnic a emetre:

Resolc,

Considerar equivalent l’aplicació de la Instrucció Tècnica per a elements vulnerables i 
elements molt vulnerables sempre que la reducció de la zona d’indefensió no superi 
els 100 m., per un període de temps màxim de 15 anys fins a l’execució de l’obra 
prevista de cobriment de les vies ferroviàries, com aplicació específica pels elements 
previstos en aquest pla especial d’ordenació del sector de Volpelleres de Sant Cugat 
del Vallès. 

Joan Delort i Menal
Director general de Protección Civil
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