Al·legacions al projecte aprovat inicialment
de remodelació del Camp de Futbol de
Palou

DECLARO, de conformitat amb el que disposa l'article 235.2 c) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en relació amb el Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de
Futbol de Palou, les següents:
AL·LEGACIONS

Mancances en l'estudi de MOBILITAT
PRIMERA
D'acord amb la Disposició Addicional Quarta del DECRET 344/2006, de 19 de setembre,
de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada «Els estudis d'avaluació de
la mobilitat generada de planejament urbanístic o d'implantacions singulars de municipis
declarats pel govern com a Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric, han
d'incorporar les dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la
contaminació atmosfèrica.»
L'estudi de mobilitat generada del projecte de remodelació del camp de futbol de Palou no
incorpora les dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la
contaminació atmosfèrica. En conseqüència, és manifest que l'estudi de mobilitat
generada per traslladar el Camp municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament
vulnera la Disposició Addicional Quarta del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
Per aquest motiu, sol·licito la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació
del Camp de Futbol de Palou fins a la incorporació de les dades necessàries per avaluar
la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica.
SEGONA
D'acord amb l'Article 19 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d'avaluació de la mobilitat generada «l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada
ha d'incorporar una proposta de finançament dels diferents costos generats per
l'increment de mobilitat degut a la nova actuació»
L'estudi de mobilitat generada del projecte de remodelació del camp de futbol de Palou no
incorpora la proposta de finançament dels costos generats per l'increment de mobilitat. En
conseqüència, és manifest que l'estudi de mobilitat generada per traslladar el Camp

municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament vulnera l'article 19 del DECRET
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat
generada.
Per aquest motiu, sol·licito la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació
del Camp de Futbol de Palou fins a la revisió d'aquest document i la incorporació de la
proposta de finançament dels costos generats per l'increment de mobilitat.
TERCERA
D'acord amb l'Article 10 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d'avaluació de la mobilitat generada «per elaborar els estudis d'avaluació de la
mobilitat generada s'han d'utilitzar indicadors de gènere quantitatius i qualitatius, que
permetin l'estudi de la mobilitat de les dones i del seu accés al vehicle privat, a peu, en
bicicleta i transport públic.»
L'estudi de mobilitat generada del projecte de remodelació del camp de futbol de Palou no
utilitza els indicadors de gènere. En conseqüència, és manifest que l'estudi de mobilitat
generada per traslladar el Camp municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament
vulnera l'article 10 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d'avaluació de la mobilitat generada.
Per aquest motiu, sol·licito la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació
del Camp de Futbol de Palou, fins que es procedeixi a la revisió d'aquest document i a la
incorporació dels indicadors de gènere establerts per normativa.
QUARTA
L’estudi de mobilitat generada per traslladar el Camp municipal de futbol de Granollers a
aquest emplaçament, justificatiu del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp
de Futbol de Palou va ser redactat el març de 2011, per l’Àrea Territorial de l’Ajuntament
de Granollers. L'aprovació inicial del projecte data del 24 de maig de 2017.
Entenem que en el termini transcorregut entre la redacció de l'estudi de mobilitat
generada i l'aprovació inicial del projecte s'han aprovat en l'àmbit d'actuació planificacions
urbanístiques que suposaran canvis substancials en la mobilitat de l'àrea.
L'estudi de mobilitat generada no recull la planificació prevista pel PDU del Circuit en la
banda del riu on es preveu ubicar l'aparcament principal del nou estadi de futbol, i del
circuit de Kàrting internacional planejat també pel PDU a Palou, en el mateix costat del riu
on es preveu que s'ubiqui el camp de futbol.
També cal tenir en compte que vinculat al PDU del Circuit es contempla la conversió de la
C-35 en una autovia que de fer-se alterarà substancialment la mobilitat i els accessos a la
ciutat pel sector de Palou.
Per aquest motiu sol·licito la declaració de caducitat de l'estudi de mobilitat generada per
traslladar el Camp municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament, i la suspensió
del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou, fins a
l'actualització de l'estudi de mobilitat generada.

DOCUMENT AMBIENTAL. Efectes sobre espais naturals i agraris
CINQUENA
D'acord amb el document ambiental de la remodelació del camp de futbol de Palou i el
seu entorn, segons l’establert en la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental , el projecte «estaria sotmès a avaluació de l’impacte ambiental simplificada
perquè malgrat no ser un projecte inclòs en l’annex I ni l’annex II, es un projecte que
podria afectar de manera apreciable, directa o indirectament, un espai protegit per la
Xarxa Natura 2000, l’espai Riu Congost ES5110025.»
«El solar està envoltat de camps de conreu, petits nuclis residencials, el riu i al Nord la
presencia de la nau i el campanar de l'Església de Sant Julià. L’estudi s’enceta amb la
voluntat de fer una proposta que s’integri amb el seu entorn. Establir relacions de
veïnatge naturals entre l’espai agrícola que l’envolta i la nova remodelació.»
Els impactes potencials del canvi d'ubicació sobre Palou, tal com es recull en el document
d'Avaluació Ambiental Simplificada, són greus i suposen una previsible pèrdua de la
qualitat de vida per l'augment de desplaçaments de vehicles.
Altres efectes previsibles i destacables recollits en el Document Ambiental són l'increment
de la pol·lució de l'aire, l'augment de la contaminació acústica i lluminosa, així com la
pèrdua de valor del patrimoni rural i els bens culturals de Palou arran de l'antropotització
de la zona agrícola i les incidències en la conservació dels valors naturals del riu Congost.
El document ambiental no recull la planificació prevista pel PDU del Circuit BarcelonaCatalunya en la banda del riu on es preveu ubicar l'aparcament principal del nou estadi de
futbol, i del circuit de Kàrting internacional planejat també pel PDU, a Palou en el mateix
costat del riu on es preveu que s'ubiqui el camp de futbol. També cal tenir en compte que
vinculat al PDU del Circuit es contempla la conversió de la C-35 en una autovia que de
fer-se fracturarà encara més Palou.
La superposició de plans urbanístics i de noves activitats dirigides a un públic massiu
multiplica els impactes potencials per a l'àmbit de Palou i suposarà la pèrdua de qualitat
de vida per a la gent que hi viu i efectes negatius sobre el paratge agrari i natural més
important de la ciutat.
Les mesures de prevenció, reducció i compensació d'efectes negatius rellevants per al
medi ambient que recull el projecte de remodelació del Camp de Futbol de Palou són
totalment insuficients i no han tingut en compte els efectes multiplicadors del conjunt de
construccions, activitats i infraestructures planejades per diverses ordenacions en l'àmbit
reduït de Palou.
El Document Ambiental del Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de
Futbol de Palou no incorpora la planificació prevista en el PDU del Circuit BarcelonaCatalunya, aprovat definitivament el 12 de gener de 2016. En qualsevol cas l'avaluació de
l’impacte ambiental hauria de tenir en consideració una previsió dels efectes sobre el medi
del conjunt de l’ordenació i per tant la incidència del projecte de camp de futbol combinada
amb les altres planificacions previstes en l'àmbit d'actuació.
Per aquest motiu sol·licito la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació del
Camp de Futbol de Palou, fins a l'elaboració d'un nou document de l'avaluació de

l’impacte ambiental que incorpori l'anàlisi de l'impacte ambiental del PDU del Circuit
Barcelona-Catalunya així com del conjunt de l’ordenació, que proposi mesures correctores
suficients per a prevenir, reduir i compensar els efectes negatius del projecte.

Afectacions urbanístiques per a la protecció envers el risc químic d’establiments
industrials
SISENA
Tot i que no es fa esment en l'expedient emès per l'Ajuntament de Granollers, el terreny
on es vol ubicar el camp de futbol de Palou està ubicat en zona d'indefensió A, a
l'autoprotecció (ZIF 500m.) de la indústria química Evonik Degissa (Goldsmichtd),
instal·lació de nivell alt segons ACORD GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la
revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya,
PLASEQCAT (ANNEX 1 de les AL·LEGACIONS). Mapa adjunt extret de l'expedient PDU
del Circuit Barcelona-Catalunya, aprovat definitivament el 12 de gener de 2016 (ANNEX 2
de les AL·LEGACIONS).
D'acord amb l'article 14 de la LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
«Legislació sectorial
1. La legislació urbanística i de planificació territorial, i també la sectorial que afecti les
activitats de risc segons el Catàleg establert per l'article 7 i el Mapa de protecció civil,
establert per l'article 12, han de tenir en compte les necessitats de protecció civil en
aquests àmbits i establir, si escau, mesures de prevenció de riscs i de minimització de
l'impacte d'eventuals catàstrofes i calamitats.
2. La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, regulada per l'article 46, ha d'emetre
informes previs sobre els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter
general relatius a les matèries a què es refereix l'apartat 1.»
Ni la Memòria, ni el Document Ambiental del Projecte aprovat inicialment de remodelació
del Camp de Futbol de Palou no incorpora còpia de l'informe de la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya.
Per aquest motiu sol·licito l'anulació de l'actual document de l'avaluació de l’impacte
ambiental i la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de
Futbol de Palou, fins a l'elaboració d'un nou document que incorpori les mesures
d'autoprotecció i confinament necessàries i l'informe pertinent de la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya.

SETENA
Tot i que no es fa esment en l'expedient emès per l'Ajuntament de Granollers, el terreny
on es vol ubicar el camp de futbol de Palou està ubicat en zona d'indefensió A, a
l'autoprotecció (ZIF 500m.) de la indústria química Evonik Degissa (Goldsmichtd),
instal·lació de nivell alt segons ACORD GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la
revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya,
PLASEQCAT (ANNEX 1 de les AL·LEGACIONS). Mapa adjunt extret de l'expedient PDU
del Circuit Barcelona-Catalunya, aprovat definitivament el 12 de gener de 2016 (ANNEX 2

de les AL·LEGACIONS).
L'article 4 de l'ANNEX A «Criteris de control de la implantació de nous elements
vulnerables compatibles amb la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen
substàncies perilloses i en el transport de mercaderies perilloses per carretera i
ferrocarril.» de la RESOLUCIÓ 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
defineix que «les afectacions (inviabilitat total, parcial o mesures preventives
condicionants) a les diverses tipologies de projectes, plans i programes urbanístics o
d’ordenació territorial per motiu del risc químic en instal·lacions industrials que manipulen
substàncies perilloses tenen en compte els criteris següents:
A) Control d’elements vulnerables compatibles:
a) Zona d’indefensió envers l’autoprotecció: franja de seguretat amb control d’elements
vulnerables compatibles (no ús residencial ni de pública concurrència, excepte usos
industrials compatibles) per a assegurar la capacitat d’aplicació de les mesures
d’autoprotecció per part de la població, en base a la proximitat de la població al focus de
l’emergència, temps de resposta i efectes possibles.
b) Zona d’intensitat límit a l’exterior: franja de seguretat amb control d’elements
vulnerables compatibles (no ús residencial i de pública concurrència, excepte usos
industrials compatibles) en base a la zona d’efectes límit o extrems a l’exterior; és a dir,
aquesta zona recull l’àmbit on les conseqüències sobre la població o elements
vulnerables són especialment significatives.
B) Control de la vulnerabilitat i del creixement màxims. Zona de confinament general:
límits i mesures preventives i compensatòries per a permetre l’avís a la població
l’aplicació de l’autoprotecció. El conjunt de zones anteriors constitueix la zona
d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció.
4.3 Control d’elements vulnerables compatibles: zona d’indefensió envers l’autoprotecció
Es considera que no són viables en relació al risc químic en instal·lacions que manipulen
substàncies perilloses, les previsions de desenvolupament urbanístic amb implantació
d’elements vulnerables (edificació residencial, edificis de pública concurrència o àmbits
d’oci en general) a l’interior de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció. S’exceptuen
els usos industrials sempre i quan aquests es destinin a activitat industrial compatible amb
la presència d’instal·lacions considerades de risc (d’acord amb la denominada normativa
Seveso o d’accidents greus abans esmentada) i el responsable del desenvolupament
urbanístic asseguri les previsions i requisits que s’incorporen a l’apartat 4.5 en relació a la
zona de confinament general.
Aquesta zona i els condicionants establerts responen a la proximitat de la població al
focus o origen de l’emergència i alhora a la celeritat de l’avenç d’aquesta, que fa que el
marge o temps de resposta per avisar a la població per a aplicar les mesures
d’autoprotecció sigui molt reduït.»
Segons la memòria del projecte de remodelació del Camp de Futbol de Palou
l'equipament tindrà un aforament màxim previst de 1000 usuaris, fet que suposa que hagi
de ser considerat com a element especialment vulnerable, a més de ser un establiment
obert al públic en general, és a dir de pública concurrència. D'altra banda els infants,
considerats població especialment sensible, seran un dels usuaris principals d'aquest
equipament.
D'acord amb l'Article 9 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, «Directrius per al planejament urbanístic
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les

determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la
seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de
sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.
2. En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb
la legislació sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions
d'ús del sòl que estableix la dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli
les limitacions d'ús, no es pot admetre en les zones de risc greu dur a terme actuacions
de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la intensitat de l'ús previstes pel
planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no urbanitzable, llevat
que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les
infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries.»
El Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou ubica un
equipament esportiu de pública concurrència en zona d'indefensió A, a l'autoprotecció (ZIF
500m.) En conseqüència, és manifest que el propi Projecte aprovat inicialment de
remodelació del Camp de Futbol de Palou vulnera la RESOLUCIÓ IRP/971/2010, de 31
de març, així com el DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, pel que fa a preservar la seguretat de la població davant de
riscos químics.
Per aquest motiu sol·licito la suspensió del Projecte aprovat inicialment de remodelació
del Camp de Futbol de Palou.

