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21 JUNY – PARTICIPACIÓ CIUTADANA



Què és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal?

Document que:

Ordena urbanísticament el municipi
Planifica desenvolupament municipal
Àmbit municipal
Dóna resposta a les necessitats del municipi

Metodologia:

Anàlisis i Diagnòstic del municipi
Estudia i proposa alternatives pel futur
Defineix la millor alternativa en l’àmbit urbanístic

i ambientalment.

Vigència / duració 20/30 anys



Què fa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ?

POUM : 

Adapta el municipi a les normes de rang
superior.

Classifica i qualifica tot el sòl municipal.

Defineix el model i necessitats del poble, la
implantació urbana i les determinacions per
al desenvolupament urbanístic sostenible i
per millorar la qualitat de vida dels habitans.

Defineix l’ordenació urbanística del
municipi.

Estableix les pautes per fer-ne el
desenvolupament. Determinar les
circumstàncies que en poden produir la
modificació o la revisió.



Per què és necessari el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ?

Normativa Vigent al municipi són Normes Subsidiàries del 1.982

Planejament Derivat del municipi està desenvolupat:

excepció: Sector Ponent (Pendent d’urbanitzar)
Refugis del Montseny.

S’han realitzat diverses actuacions de planejament derivat:

• 8 Modificacions Puntuals
• 3 Pla Especial de Reforma Interior
• 3 Plans Parcials
• 3 Plans Especials Urbanístic

L’any 2.004 es desenvolupa un nou sector residencial CAN MOLINS, no previst a les NNSS 82.



Per què és necessari el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ?

Adequació i previsió de futures necessitats municipals:

• Model i implantació pels propers anys
• Previsió i ubicació de creixements i/o relligats de nuclis existents.
• Planteig de les tipologies edificatòries (xalet, cases aparellades, bloc de pisos)
• Previsió d’habitatge protegit
• Preveure reserves :

parcs, jardins i espais de lleure
equipaments (Assistencials, Culturals, Docent, Esportius, Sanitari)

Avaluar ambientalment el municipi:
• Analitzar riscos existents (geològics, inundabilitat…)
• Anàlisis ambiental de les necessitats municipals
• Anàlisis de les alternatives proposades.



Què és l’avaluació ambiental estratègica?

És el procés per identificar, predir, avaluar i mitigar
els efectes biofísics, econòmics, socials i polítics de
propostes de desenvolupament (en el nostre cas el
POUM de Sant Esteve de Palautordera), abans que es
prenguin les decisions i les obligacions que definiran el
nou planejament.

Quina finalitat té?
Garantir que les repercussions sobre el medi ambient del POUM, siguin considerades i integrades
adequadament, des de l'inici, durant tot el procés:

D'elaboració
De tramitació
D’execució i desenvolupament



Perquè és important l’avaluació ambiental estratègica?

Té un caràcter preventiu i anticipatiu.

Permet incorporar adequadament els condicionants
ambientals en l'adopció de decisions estratègiques.

Considerar els impactes acumulatius derivats de la
concurrència amb altres plans i programes.

Establir un marc ambiental adient per als plans i els
projectes derivats que caldrà executar posteriorment.

L'avaluació ambiental estratègica combinada amb l'avaluació ambiental de projectes –o avaluació
d'impacte ambiental (AIA)– fa possible racionalitzar els processos de presa de decisions que poden
tenir repercussions ambientals importants i millorar substancialment la protecció del medi
ambient.



Quines disposicions regulen l’avaluació ambiental estratègica?

Àmbit europeu: Directiva 2001/42/CE, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient.

Àmbit estatal: la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

A Catalunya: la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.



Avanç de Pla  

INICI  DEL POUM

idees ‐ model de població

Aprovació Inicial  

desenvolupament

Aprovació Provisional 
Recull al∙legacions
Informes administració

Aprovació Definitiva

Comissió Territorial 
d’Urbanisme

FI DEL POUM

Executiu a la seva publicació

Pla Ordenació Urbanística Municipal

Memòria (Informació i Ordenació)

Normativa Urbanística

Plànols (Informació i Ordenació)

Avaluació ambiental estratègica

Estudi de Mobilitat Generada

Memòria de Participació Ciutadana



SÒL URBÀ
Es pot construir sol·licitant lliçència a l’ajuntament.

SUC
Es pot construir / té tots els serveis
SUNC
Es pot construir quan es tinguin els serveis

SÒL URBANITZABLE
Es podrà construir un cop es desenvolupi i aprovi el
planejament. I un cop urbanitzat.

SÒL NO URBANITZABLE
Sòl rústic no es podrà construir.



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL MUNICIPAL

TERME MUNICIPAL 10,65 km2 100 %

SÒL URBÀ 0,98 km2 9 %

SUC Consolidat 0,88 km2 8%
SUNC No consolidat (Ponent) 0,10 km2 1%

SÒL URBANITZABLE 0,31 km2 3 %

SUP Refugis del montseny 0,31 km2 3 %

SÒL NO URBANITZABLE 9,36 km2 88 %

SNU Parc natural del Montseny 4,47 km2 42%



QUALIFICACIÓ DEL SÒL MUNICIPAL

SÒL PRIVAT – ZONES

Clau (1,2,3,4,5,6…)
Tipologies

Xalet
Adossades
Aparellades
En filera
Bloc de pisos

SÒL PUBLIC – SISTEMES

Viari (X)
Hidrogràfic (H)
Equipaments (E)
Espais lliures (V)
Serveis Tècnics i ambientals (T)



DEMOGRAFIA

Població gener 2016 - 2.568 Habitants

Període 1998-2009 creixement continu de la població i a partir d’aquí es manté estabilitzat.

El 1998 – 1324 habitants, és a dir, en els últims 18 anys un increment 1244 habitants (48%)

Franges població més amplies

0 a 20 anys 27% de la població
35 a 55 anys 35% de la població

Es detecta un disminució pronunciada en la franja de 20 a 35 anys.



HABITATGE
Tipologia edificatòria

64% unifamiliar 36% plurifamiliar

Alçades edificacions
Nucli antic B+3 Eixos principals nucli B+2
Urbanitzacions B+1

32 Llicències d’habitatge període 2009 - 2015

Potencial del planejament vigent per zones
CAN RECORD 64 HLL
PLA DE CAN RIBES 33 HLL
SANTA MARGARIDA/HORTES 66 HLL
RESTA NUCLI 34 HLL 197 HAB
SECTOR PONENT 276 HLL 112 HP
REFUGIS DEL MONTSENY 114 HLL
TOTAL 587 HLL 112 HP 699 HAB

Rati habitants per habitatge 2,3

Can Cruixent no conectat a la xarxa sanejament

Consum aigua equiparat al consum comarcal



EQUIPAMENTS

SERVEIS (docents, sanitari-assistencial,
administratiu, cultural-social, esportiu...)

Ubicació repartida i als extrems de la plana

Previssió reserva de sòl d’equipament pel futur

Equipaments actuals 59.000 m2
No són equipaments 700 m2
No són aprofitables 9.200 m2
Equipaments reals 49.100 m2

Equipaments reserva 14.000 m2
6 solars (dimensió / preexistències)



SUPERFICIES D’ EQUIPAMENTS EXISTENTS

Pavelló actual 1.300 m2 Escola Vallmanya 7.300 m2

Rectangle Joc Camp futbol 4.200 m2 IES 7.600 m2



Espais Protegits Pla Territorial Metropolità



Risc d'inundabilitat Valoració Botànica dels Hàbitats



CONCLUSIONS: OBJECTIUS PRINCIPALS DEL POUM

Planificar i ordenar el Sant Esteve de Palautordera dels propers 20/30 anys.

Definir estratègia de possibles creixements i/o relligats del municipi, eliminació de culs de sac.

Definir l’ubicació i forma de les actuacions a planificar.

Preveure l’obtenció de reserva de sòl per al futur. Ubicar equipaments o parcs en ubicacions
òptimes i adequades.

Si no hi ha reserves de sòl en el futur però hi ha necessitat d’equipaments, el sòl per a la seva
ubicació s’haurà de comprar.

Incorporar criteris mediambientals, paisatgístics i de protecció.

Definir un document, POUM, que defineixi com ha d’evolucionar el SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA en els propers anys.



AJUNTAMENT
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA


