AJUNTAMENT
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

RECORDEM QUÈ ÉS EL POUM

És un document que ordena tot el territori de
Sant Esteve i ha de permetre a l’Ajuntament
planificar les actuacions urbanístiques públiques
i privades en els propers 25-30 anys.

INICI DEL POUM
Avanç de Pla
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QUÈ HEM FET FINS ARA?
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RECORDATORI ALTERNATIVA ESCOLLIDA
Sorgeix de les jornades de participació del 21 i 28 de juny de 2016,
com a alternativa híbrida de les opcions 1 i 2.
QUÈ VOLIEM ACONSEGUIR
✓ Esgotar planejament vigent (629 habitatges)
✓ Poc creixement (71 + 113 habitatges en els nous sectors)
✓ Resoldre desajustos planejament vigent
✓ Actualitzar la normativa
✓ Incorporar criteris ambientals
✓ Desclassificar els Refugis del Montseny
✓ Completar xarxa viària i connectar sectors
QUINES IMPLICACIONS TÉ L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
✓Població 70% desenvolupament 4.272 h

✓SU 992.000m2 SURBLE 0 m2
✓Sòl actual de reserva per equipaments 49.000 m2
✓Increment Equipaments 4.000 m2.
✓Increment Espais lliures 12.000 m2.

RECORDATORI INFORMES REBUTS
SOBRE AVANÇ DE PLA
✓ L’avanç de pla s’adequa al Pla Territorial Metropolità de Barcelona
✓ Regulació de les activitats en SNU (aigües Montseny – Circ Cric)
✓ Completar xarxa viària evitant culs de sac i creant viaris continus

✓ Tenir en compte el risc d’inundabilitat i que l’Agencia Catalana de l’Aigua doni la seva
conformitat.
✓ Noves activitats s’hauran d’adequar a la normativa vigent
✓ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya determina tenir en compte Dictamen
Riscos Geològics 09
✓ No augmentar risc incendi forestal.
✓ El·laborar els Plans d’actuació Municipal del municipi.
✓ Inventariar el patrimoni arquitectònic i arqueològic municipal.

DEBATS TEMÀTICS
Debat 1 – Habitatge i Nucli Urbà (16 març 2018)

✓ Densificació de la trama urbana existent.
✓ Desenvolupar mesures per fomentar el lloguer.
✓ Contemplar i preveure les necessitats energètiques i sostenibles en
el nou POUM.
✓ Desencallar el desenvolupament del Sector Ponent.
✓ Potenciar polítiques socials per a l’accés de l’habitatge. Població 70%
desenvolupament 4.272 h
✓P reservar el paisatge urbà i la seva harmonia amb l’entorn, per
exemple es proposa mantenir les alçades actuals, normes estètiques,
parcel·la màxima 400m2, tipologies adossades o en filera, vials en
plataforma única.
✓ Regular l’ús i nombre d’aparcaments en funció de l’habitatge.
(excepcions pel nucli antic o per habitatges existents)

DEBATS TEMÀTICS
Debat 2 – Sòl Urbanitzable i Activitats econòmiques (6 abril 2018)

✓ Estipular la mida i format de les tanques.
✓ Pavimentació i arranjament de camins rurals.
✓ Regular coberts dels horts i cobertes agrícoles.
✓ Regular la construcció dels hivernacles perquè aquests tinguin un cert encaix en el paisatge.
✓Permetre i promoure la recuperació de camps amb rompudes i tallafocs.
✓Flexibilitzar la regulació referent a la distància entre les granges i el nucli urbà.
✓ Plantejar la possibilitat de construir horts solars.
✓Permetre la instal·lació de càmpings molt integrats en el paisatge i amb serveis exclusius i seguint el
procediment adequat.
✓Potencia la reutilització de sòl forestal abandonat i degradat per acollir altres activitats econòmiques.
✓ Aprofitar edificacions existents per a treure talent (p.ex: start ups)
✓ Facilitar la creació de tallers artesanals.
✓ Permetre la divisió horitzontal de les edificacions ja existents en sòl no urbanitzable.
✓ Regular i ampliar el nombre d’usos que poden acollir les cases i edificacions en sòl rural, ja catalogades.
✓ Permetre l’ús de taller en els habitatges ja existents en sòl no urbanitzable.

DEBATS TEMÀTICS
Debat 3 – Mobilitat, Equipaments i Espais lliures (20 abril 2018)
✓ Millorar trajecte i freqüència de la mobilitat en autobús.
✓Promoure la mobilitat sostenible, prioritzant el pas dels vianants.
✓ Facilitar l’accés a peu fins a l’escola.
✓ Ampliar la mida de les voreres.
✓ Fomentar la mobilitat mitjançant bicicleta.
✓ Regular les zones d’aparcament i habilitar-ne més.
✓ Millorar la seguretat d’algunes zones conflictives de mobilitat rodada del municipi.
✓ Recuperar o enderroc la Masia de Can Record per utilitzar-la com a equipament municipal (p.ex: Residència,
centre dia, biblioteca).

✓ Reservar un espai per edificar un centre BTT.
✓ Identificar les necessitats d’equipaments per a la gent gran, consulta qui volen.
✓ Reaprofitar espais i edificacions existents al municipi per destinar-los a equipaments. (p.ex: Convent de les
Monges)
✓ Reservar un espai polivalent a la zona de Santa Margarida.
✓ Arreglar i condicionar els camins rurals existents.
✓ Condicionar el camí de la Tordera i fer un passeig.
✓ Fer un camí de ronda que envolti el municipi.
✓ Aprofitar espais lliures sense utilitzar, per destinar-los a usos col·lectius.

APROVACIÓ INICIAL POUM 2019. SÒL URBÀ
✓Art. 4 Contingut
✓Memòria Informació i Ordenació
✓An1. Estudi Inundabilitat

✓An2.Estudi Riscos Geològics
✓An3. Estudi Avaluació Mobilitat Generada
✓Normes Urbanístiques

✓Avaluació Econòmica i financera
✓Catàleg Masies (aprovat 2011)
✓Inventari béns a protegir (art.19)
✓Plànols d’Informació i Ordenació

APROVACIÓ INICIAL POUM 2019. SÒL URBÀ
✓Art. 36 Restricció ús planta baixa d’edificis
✓Rambla sector Ponent
✓Carretera entre Sant Jordi i Joan Maragall
✓Primer tram plaça Joan Serra
✓Art. 64 Energia Solar o substitutiva
✓Plaques solars tèrmiques substituïble per energies
anàlogues, adjuntant justificació corresponent.
✓Art. 69 Reserva mínima aparcament
✓ En funció ús, superfície i per tipologia de vehicle.
✓ Ús habitatge 1 plaça / habitatge o 1 plaça / 100 m2
sostre o fracció́.

APROVACIÓ INICIAL POUM 2019. SÒL URBÀ
✓ Art. 96 Densificació
✓En l’edificació aïllada, a les Claus 6b2, 6b3, 6c1, 6c2 de parcel·la
superior a 600m2 es permet l’ús bifamiliar.
✓Adaptar a normativa vigent i llicencia divisió horitzontal
✓Sense ampliació de sostre edificable actual
✓ Art. 122 Definició zones
✓Nucli antic (clau 1)

✓NORMES COMPOSITIVES (Façanes / Mitgeres , Composició,
Coberta, Materials, Color, Rètols / Similars
✓Illa oberta (clau 4)
✓Cases agrupades (clau 5)
✓Cases aïllades (clau 6)
✓Conservació (clau 11)

✓ Art. 129 PMU en SUNC
✓ PMU 1 – Can Parrong

-

32 HAB ( 22 HLL + 10 HP)

-

Obtenció espai lliure.

-

Completar entrada Can Parrong

-

Urbanització vial d’ús restringit

✓ Art. 128 PMU en SUNC
✓ PMU 2 - MATAGALLS

-

Absorbeix zona verda urbana
actual de 10.000 m2

-

Obtenció espai lliure, proposat en

forma de paseig fluvial.
-

Obtenció equipament. 4.000 m2

-

Relligat de vialitat.

-

39 Habitatges Unifamiliar adossat

APROVACIÓ INICIAL - DES19

✓ Art. 129 PAU en SUNC
✓ PAU 1 – SECTOR PONENT

-

388 habitatges (276HLL +112 HP)

-

Equipaments: 13.450m2

-

Paràmetres urbanístics del Pla Parcial Sector Ponent
aprovat l’any 2006.

-

Es modifica el seu desenvolupament: es podran realitzar
Plans de Millora Urbana per desenvolupar un àmbit
concret.

-

Els PMU tindran que aportar un estudi econòmic
desglossant els costos generals que haurà d’assumir el

PMU desenvolupat, respecte la totalitat del sector (per
excés o per defecte).

✓ Art. 129 PAU en SUNC
✓ PAU 2 – LES MARGARIDES

-

Regularització del límit.

-

S’inclouen

dipòsits

i

planta

de

tractament d’aigua
-

Manté la parcel·lació actual

-

Preveu millora – ampliació del accés

-

Preveu re-urbanització del sector
necessària per a la seva recepció.

APROVACIÓ INICIAL
POUM 2019_SÒL NO URBANITZABLE
✓ Capítol 6. Regulació del Sòl No Urbanitzable.
És aquell sòl que comprèn aquells terrenys que donat el seu valor agrícola, forestal, faunístic i/o
paisatgístic, cal protegir dels processos d'urbanització de caràcter urbà i dels usos que impliquin
transformació de la seva destinació definida per aquest POUM, per tal de preservar i de potenciar la
continuïtat i millora de les condicions i recursos naturals d'aquests sòls i de conservar el seu equilibri
ecològic.

S'estableixen les següents zones de Sòl no urbanitzable:
Clau 20. De protecció preventiva

Clau 25. Espai natural protegit

Clau 21. Agrícola de Valor

Clau 26. Activitat Autoritzada

Clau 22. Forestal de Valor

Clau E.P. Equipament en Sòl No Urbanitzable

Clau 24. Connector Ecològic Fluvial

Catàleg de Masies i cases Rurals

APROVACIÓ INICIAL
POUM 2019_SÒL NO URBANITZABLE

APROVACIÓ INICIAL
POUM 2019_SÒL NO URBANITZABLE

APROVACIÓ INICIAL
POUM 2019_SÒL NO URBANITZABLE
✓ Capítol 6. Regulació del Sòl No Urbanitzable.
S’han regulat també:
Article 139- Camins rurals
Article 140- Estructura de la propietat del sòl. Parcel·lacions i Segregacions
–
–
–

Unitat Mínima de Conreu en sòls de regadiu i d’1 ha.
Unitat Mínima de Conreu en sòls de secà és de 3 ha.
Unitat Mínima Forestal de 25 ha.

Article 141- Nucli de Població
Article 142- Tanques i murs de contenció en sòl no urbanitzable
–
–

Com a regla general no s'admeten tanques. No obstant s'admetran el alguns casos i condicions.
les tanques en sòl no urbanitzable se situaran a la distància superior 3m de l'eix dels camins, amb un mínim de mig metre
respecte al límit de la zona de trànsit de vehicles.

Article 143- Fonts i basses
Article 144- Conreus
Article 145- Sanejament i abocaments
Article 146- Moviments de terres admissibles

APROVACIÓ INICIAL
POUM 2019_SÒL NO URBANITZABLE
✓ Capítol 6. Regulació del Sòl No Urbanitzable.
S’ha regulat també:
Article 147- Disposicions noves actuacions i construccions en sòl no urbanitzable

–

Queda expressament prohibit la implantació d'activitats com les de golf, càmping i circuits d’artefactes motoritzats de
combustió.

Article 148- Disposicions generals per a l’edificació en sòl no urbanitzable
Article 149- Usos permesos i prohibits
Article 150- Habitatges preexistens en sòl no urbanitzable
Article 151- Masies existents i cases rurals
Article 152- Equipaments d’Interès públic
Article 153- Edificacions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal
–

Edificacions per a guardar les eines de treball al camp:
•
•
•
•
•
•
•

Llicència municipal prèvia
Alçada màxima de 3,5 m (Planta baixa)
Sostre edificat màxim: 1% de la parcel·la, amb un màxim de 20 m².
Distància mínima a camins i partions: 10 m.
Materials: estructures de pedra, fusta, obra arrebossada o totxo manual sense buidat de junta, i teulades de teula ceràmica o similar.
Integració: S'ha d'assegurar una correcta integració paisatgística de l'edificació.
Projecte d'edificació normalitzat definit per l'Ajuntament

APROVACIÓ INICIAL
POUM 2019_SÒL NO URBANITZABLE
✓ Capítol 6. Regulació del Sòl No Urbanitzable.
S’ha regulat també:
Article 154- Noves construccions destinades a habitatges familiars
Article 155- Adaptació a l’entorn
Article 156- Xarxes d’instal·lacions elèctriques
Article 157- Antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació
Article 158- Franja de protecció de les edificacions
Article 159- Estudi d’impacte i integració paisatgística
Article 160- Zonificació del Sòl No Urbanitzable
S'estableixen les següents zones de Sòl no urbanitzable:
a. Clau 20. De protecció preventiva
b. Clau 21. Agrícola de Valor
c. Clau 22. Forestal de Valor
d. Clau 24. Connector Ecològic Fluvial
e. Clau 25. Espai natural protegit
f. Clau 26. Activitat Autoritzada
g. Clau E.P. Equipament en Sòl No Urbanitzable.

APROVACIÓ INICIAL POUM 2019_PLA ETAPES

APROVACIÓ INICIAL POUM 2019_QUADRE RESUM
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ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

L'Estudi Ambiental Estratègic (E.A.E), forma part de l’avaluació ambiental estratègic del POUM
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de Sant Esteve de Palautordera.
En el document, s’ha realitzat una descripció dels aspectes ambientalment rellevants en l’àmbit
del pla, tals com Ocupació i consum de sòl, Cicle de l’aigua, Ambient atmosfèric, Gestió de
residus, Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació, Biodiversitat territorial,
Connectivitat ecològica i patrimoni natural, Qualitat del paisatge i patrimoni cultural.

Així mateix, s’han determinat els requeriments ambientalment significactius en l'àmbit del pla,
així com els seus objectius, d’acord amb els objectius ambientals derivats d’acords internacionals
en matèria de sostenibilitat ambiental, els objectius ambientals derivats del planejament de rang
jeràrquic superior, la legislació urbanística catalana, principi de desenvolupament urbanístic
sostenible, el planejament urbanístic municipal, el Vallès que volem, la Carta Europea de Turisme
Sostenible i els resultats de les consultes efectuades.

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Amb tot, s’ha realitzat una justificació ambiental de l’alternativa d’ordenació proposada, avaluant
els efectes de les alternatives considerades i coherència amb els objectius ambientals plantejats i
justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa seleccionada.

Així mateix, s’ha efectuat la determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient
,
identificant i avaluant els probables efectes significatius, així com els impactes significatius
S’han previst un seguit de mesures preventives i correctores, així com unes mesures de
seguiment i supervisió dels objectius ambientals.
En el punt 13 de l’E.A.E., es presenta un resum del document, amb una presentació del POUM,
definició dels requeriments i objectius ambientals del POUM, descripció i avaluació de les
alternatives, descripció ambiental del pla d'acord amb l'alternativa d'ordenació adoptada,
determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient i mesures adoptades per prevenir
reduir i compensar i avaluació ambiental de la proposta i mesures de seguiment.

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

L’E.A.E, en l’Annex 1, dona resposta als diferents informes emesos pels organismes i entitats,
essen aquests:
✓ El document d’abast, emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona.
✓ L’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
✓ L’informe de la Direcció General de Protecció Civil.
✓ L’informe del Departament de Cultura.
✓ L’informe de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona.
✓ La Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny.

PROPERS PASOS

Ple Municipal 18-12-2019

Inici Període :
- Exposició pública / consultes ajuntament
www.poumsantesteve.info

Aprovació Inicial POUM
i
Estudi Ambiental Estratègic

Enviament de documentació a la
Generalitat

-

Al·legacions
Tràmitar via instancia a l’ajuntament

- Rebre informes administració
Direcció General d’Ordenació Territori
Agencia Catalana de l’aigua – ACA
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – ICC i IGC
Serveis Territorials a Barcelona de Cultura
Direcció General de Protecció Civil
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Oficina de Gestió Ambiental Unificada OGAU
Consorci Besós Tordera
Direcció General de Transports i Mobilitat
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
DEPANA – Lliga per a la defensa del patrimoni natural
ADENC – Associació per la Defensa i estudi de la Natura

AJUNTAMENT
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

MOLTES GRÀCIES!

