Nota de premsa
Terrassa, 23 de maig de 2014

La Junta de Govern aprova l’Avanç del Pla Especial
d’Ordenació de l’Anella Verda de Terrassa
El document s’ha presentat a la Taula de l’Anella Verda, al Consell de Medi
Ambient i a propietaris i pagesos de la zona

El Pla Especial d’Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de Terrassa ha fet un
important pas endavant amb l’aprovació en Junta de Govern, avui divendres, de
l’Avanç del Pla. Aquest document estableix els principals eixos d’actuació i les
mesures a dur a terme per a ordenar i gestionar el conjunt de terrenys agroforestals
que envolten el nucli urbà. Aquests eixos d’actuació i aquestes mesures, així com les
eines necessàries per posar-les en pràctica es detallaran en el text complet del Pla,
que s’acabarà de redactar en els propers mesos.
Arran l’aprovació de l’Avanç, s’obre un termini d’informació pública d’un mes, durant
el qual es podran presentar suggeriments al document. Tota la informació i
documentació (memòria i plànols, informe de sostenibilitat ambiental preliminar, i
presentació-resum) es podrà trobar a partir de la setmana vinent al blog de l’Anella
Verda (http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/) i al web del servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa (www.mediambient.terrassa.cat).
Paral·lelament, l’Ajuntament de Terrassa enviarà l’Avanç del Pla al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que aquest determini si
cal que el document passi el tràmit d’avaluació ambiental. La previsió, però, és que
aquest tràmit no serà necessari, atès que l’objectiu del document és precisament
reduir l’impacte ambiental en la zona d’afectació. Finalitzat el període d’exposició
pública, es procedirà a l’elaboració de la documentació per a l’aprovació inicial del
Pla, prevista per finals d’aquest any.
L’Avanç aprovat avui recull una proposta integral d’ordenació i gestió que
posteriorment es desenvoluparà amb tres instruments: el Pla Especial de l’Anella
Verda, que establirà l’ordenació i regulació del sòl no urbanitzable, la modificació
puntual del POUM, que permetrà realitzar les modificacions de qualificació i els
ajustos de règim de sòl previstos pel Pla Especial, i el Pla de Gestió de l’Anella
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Verda, que planifica estratègies i actuacions necessàries per donar compliment als
objectius proposats, amb la previsió dels recursos econòmics que caldrà aplicar.

Una eina per garantir un bon entorn agroforestal
L’Avanç del Pla Especial d’ordenació i gestió de l’Anella Verda de Terrassa té
l’objectiu principal de preservar i ordenar el sòl no urbanitzable per tal de trobar un
equilibri entre les funcionalitats ecològica, econòmica i social del territori.
Els objectius específics s’ordenen en quatre línies estratègiques:
La funcionalitat ecològica i natural
La funcionalitat econòmica i el tractament del sòl agrari i forestal
L’ús públic i la funcionalitat social
El paisatge i el contacte ciutat–entorn
L’àmbit d’actuació abasta 3.618,73 Ha, és a dir, la totalitat del sòl no urbanitzable del
municipi, excepte el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, que ja
té una regulació específica. L’avanç planteja modificacions del POUM, que
comportaran d’una banda, la nova estructuració del sòl no urbanitzable, i de l’altra,
una nova regulació dels usos admesos. Es proposa que els usos principals siguin
l’agrícola i el forestal, si bé es detallen altres usos compatibles o condicionats.
El document proposa el desenvolupament de les quatre línies estratègiques a partir
de quinze objectius específics, desenvolupats en 130 elements i estratègies, d’entre
les que destaquen:
La protecció específica de les rieres i els torrents, marges de conreu i zones
d’especial interès per la biodiversitat, amb la recuperació dels seus hàbitats.
La reducció d’elements que actuen com a barrera a la connectivitat ecològica.
La determinació de l’ús agrari com exclusiu en la qualificació de sòl agrícola
per tal de potenciar al màxim l’agricultura.
L’ordenació de l’horta familiar d’autoconsum amb condicions d’integració
paisatgística, requeriments ambientals i disponibilitat d’aigua de reg.
La millora dels boscos per tal que evolucionin cap a estadis més naturals, tot
afavorint el seu aprofitament econòmic sostenible.
L’emplaçament de les activitats lligades a l’ús públic i que siguin compatibles
amb la funcionalitat ecològica i les activitats pròpies del sector primari, en els
àmbits de les masies tradicionals existents de forma preferent.
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L’aplicació d’un model de participació activa i corresponsable en la gestió de
l’Anella Verda, creant un òrgan de participació ciutadana.
La promoció del respecte i el coneixement dels valors naturals, paisatgístics,
patrimonials i de les activitats rurals i la creació d’un centre d’interpretació de
l’Anella Verda.
La regulació de l’ús públic a fi d’evitar els impactes que es puguin produir en
l’entorn, (limitació d’accés a zones sensibles i regulació del trànsit)
La configuració de la xarxa de camins en una estructura en xarxa i d’un camí
circular que envolti tota l’Anella Verda.
La millora de la qualitat del paisatge, especialment en els espais agroforestals
de la Plana del Vallès i la restauració d’àrees degradades.
L’establiment d’un límit clar entre la ciutat construïda i l’espai rural, obrint
alhora els màxims passos que permetin fluxos còmodes i naturals i recuperant
l’activitat agrícola.

Un Pla participatiu i consensuat
L’Anella Verda de Terrassa va sorgir com a proposta ciutadana per redreçar la
situació de degradació en què es troba gran part de l’entorn natural i agrícola que
envolta la ciutat i per plantejar un nou model de gestió concertada i integral que
permeti actuar de forma eficient en la protecció dels seus valors naturals, econòmics
i socials.
La proposta es va impulsar a partir de la Declaració per a la qualitat del paisatge i
dels espais naturals i agraris de l’Anella Verda de Terrassa, del 20 d’octubre de
2012, que va comptar amb un ampli suport per part de col·lectius, entitats i
ciutadania.
Des d’aquell moment, el diàleg de l’Ajuntament de Terrassa amb les entitats, els
propietaris i pagesos i la ciutadania interessada en aquesta iniciativa ha estat
constant, a través de la Taula de l’Anella verda, principalment. Precisament, el
passat dimecres, la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, va
presentar l’Avanç del Pla en una reunió amb la Taula de l’Anella Verda, el Consell
Municipal de Medi Ambient i els propietaris i pagesos del terme municipal, i el proper
dimecres hi haurà una nova reunió en què es començaran a recollir les aportacions
d’entitats i particulars al redactat definitiu del Pla.
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