
 

AJUNTAMENT 

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

16 MARÇ de 2018 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

HABITATGE I ESPAI URBÀ 



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. 

 



QUÈ FAREM A 
PARTIR D’ARA? 



P O 

U M 

Seguirem construint 
el pla urbanístic 
incorporant les  

diferents mirades 



COM HO FAREM? 
Presentació 

pública  
informativa 

7 de març-18 

DEBAT TEMÀTIC 1 
Habitatge i nucli urbà 

Web  www.poumsantesteve.info 

DEBAT TEMÀTIC 2 
Sòl no urbanitzable i activitat econòmica 

DEBAT TEMÀTIC 3 
Espais lliures, mobilitat i equipaments 



PARLAREM DE....                                                       
                                                  

DEBAT TEMÀTIC  1:  Habitatge i nucli urbà 

 Tipologia dels habitatges actuals i futurs (xalet, adossades, en filera, blocs 
plurifamiliars) 

 
 Habitatge de protecció oficial, previst dins el sector ponent en blocs 

plurifamiliars 
 

 Alçades de les edificacions: nucli antic, eixos principals i urbanitzacions 
 

 Solars buits i densificació  
 

 Paràmetres a modificar de la normativa actual 
 
 Protecció de les edificacions en cas antic 
 
 Inventari d’elements arquitectònics a protegir  



 Tipologia dels habitatges actuals i futurs 
 

64% unifamiliar   

             Xalet, adossades, aparellades, en filera 

 

36% plurifamiliar  

            Bloc de pisos 
 

 

 Habitatge de protecció oficial  
 

 112 habitatges previstos en el sector 
ponent 

 Disposats en blocs plurifamiliars 
 Gestió de les futures promocions 

(cooperatives) 
 

  

                                               
DEBAT TEMÀTIC  1:  Habitatge i nucli urbà 



                                               DEBAT TEMÀTIC  1:  Habitatge i nucli urbà 

 Alçades de les edificacions: 
Nucli antic B+2  

Vials principals nucli B+2, B+3 (inici carretera) 

Urbanitzacions B+1 
 

 Potencial del planejament vigent per zones (solars 

buits)  
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 

TOTAL     473 HLL 112 HP     585 HAB 

 

REFUGIS DEL MONTSENY                 - 114 HLL 

POUM 2018                     70 HAB 

 

 

 Densificació  d’àmbits controlats:  
Divisió horitzontal (p.ex: bloc d’habitatges) 

Divisió vertical (p.ex: aparellades) 

 
 

  



                                               DEBAT TEMÀTIC  1:  Habitatge i nucli urbà 

 Protecció d’edificacions en Casc Antic 
 NNSS 1982 – Normes d’estil  

 Conservar: 

 Materials 

 Composició de buits i plens  

 Regulació de voladius i/o cossos sortints 
 

 Normativa urbanística vigent 
 Separacions a veïns  

 Admissió o no de cossos auxiliars 

 Limitació de voladius, reculades, etc.. 

 Alçades i materialització de tanques 

 

 Inventari d’elements arquitectònics a protegir 
 Edificis 
 Masies urbanes 
 Elements  

 inscripcions 

 Arcs 

 Ornaments i/o similars 

 

 



I DE FORMA COMPLEMENTÀRIA…  
  

FEM L’INVENTARI! 

LLISTEM EL PATRIMONI DE SANT ESTEVE 

QUÈ ÉS?   

Una llista dels elements rellevants del municipi per la seva història, simbolisme o naturalesa.  

 

COM PODEU AJUDAR A FER L’INVENTARI? 
 
Ajudant-nos a identificar aquells elements no inventariats, tant d'edificacions urbanes, com elements 
naturals (fonts, boscos centenaris, arbres singulars...), edificacions rurals (masies, coberts, estables...), 
esglésies i ermites, ponts i passeres. 
  

Podeu fer-ho omplint el formulari del web del POUM (www.poumsantesteve.info)  
 

o bé una instància a l’Oficina d’Atenció de l’Ajuntament  

 

http://www.poumsantesteve.info/


Exemple 

NOM:  LLEDONERS DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA 
DESCRIPCIÓ:  Dos lledoners de port imponent, ubicats al parc de davant de la Església de 
Sant Esteve 

UBICACIÓ: 
 

IMATGE: 
 

Què necessitem?  
el nom del bé a inventariar, una breu descripció i la ubicació sobre plànol, 
acompanyada preferiblement d'una imatge. 



 

AJUNTAMENT 

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

 

MOLTES GRÀCIES, PROPER DEBAT 6 D’ABRIL ! 


