
 

AJUNTAMENT 

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

20 ABRIL de 2018 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ESPAIS LLIURES, EQUIPAMENTS I MOBILITAT 



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 – 16 de març-18 
Habitatge i nucli urbà 

Web  www.poumsantesteve.info 

DEBAT TEMÀTIC 2 – 6 d’abril-18 
Sòl no urbanitzable i activitat econòmica 

DEBAT TEMÀTIC 3 – 20 d’abril-18 
Espais lliures, mobilitat i equipaments 



PARLAREM DE....                                                       
                                                  

DEBAT TEMÀTIC  3:  Espais lliures, equipaments, mobilitat 

Espais lliures 

 

 Obtenció de nous espais lliures 

 

 Tipologia dels espais lliures actuals i futurs 
(parc lineal, recuperació de rieres...) 

 

 Usos i/o millores dels espais existents 
 

 Primers 5 m costat de rius i rieres (zona policia)  
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 Nous espais lliures 

 

• Creixement Can Ribes 

 Parc Lineal costat Vallmanya 

 

• Sector Ponent     

 Parc Central 

 Rambla  
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Equipaments  
 

 Necessitats actuals i/o de futur d’equipaments:  
 sanitari-assistencial 
 administratiu 
 cultural-social 
 docents 
 Esportiu 

 

 Modificació d’usos d’equipaments actuals  
 

 Obtenció de nous equipaments:  
 POUM preveu 4.600 m2, nou creixement 
 Compartir/mancomunar 
 Tenir en compte equipaments privats 
 Comprar nous solars a preu de mercat  

 

 Equipaments actuals             59.000 m2 
         No són equipaments    700 m2 
         No són aprofitables              9.200 m2 
         Equipaments reals              49.100 m2 
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 Equipaments reserva (6 solars)   

 

Santa Margarida           837 m2 

 

Les Hortes                      597 m2 (inclou CT) 

                       1.518 m2 

 

Can Record                 6.340 m2 (inclou masia) 

  

Sector Ponent            1.398 m2 

                       4.272 m2 

 

TOTAL RESERVA       14.962 m2 
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Pavelló actual  1.300 m2 
 

    

Escola Vallmanya  7.300 m2 
 

    

Rectangle Joc Camp futbol  4.200 m2 
 

    

IES actual 7.600 m2 
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Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (Decret 344/2006) 
 

Reforça i amplia el concepte de mobilitat sostenible, recollit en la Llei de Mobilitat 
9/2003, i integra la gestió de les xarxes de mobilitat dins el procés d’elaboració del 
planejament urbanístic, d’acord amb una realitat canviant on les xarxes de mobilitat 
sostenible (vianants, bicicletes i transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme 
en la satisfacció de les necessitats de desplaçaments de la ciutadania. 
 
 Caracterització dels paràmetres de planejament urbanístic. 

 
 Caracterització de la mobilitat actual. 

 
 Caracterització de la mobilitat generada/atreta pel planejament urbanístic. 

 
 Desenvolupament de propostes de millora sobre les xarxes de mobilitat. 

 
 Conclusions 
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Caracterització de la mobilitat actual. Xarxes. 
 
 Xarxes de Mobilitat  Caracterització sectorial 

• Relleu planer i sense grans desnivells que afavoreix i potencia la mobilitat a peu. 
• 3 models de xarxa: 

• Xarxa de qualitat al centre del municipi (senyalització, amplades de vorera, guals, ...) 
• Xarxa millorable en àmbits de baixa densitat (discontinuitats, manca de guals, amplades insuficients, ...) 
• Xarxa de camins rurals. Pla Especial de Camins Rurals. 

Vianants  

Bicicletes  

Transport públic  

Vehicle privat  

• Relleu planer i sense grans desnivells que afavoreix i potencia la mobilitat amb bicicleta. 
• Només existeix 1 tram pedalable, paral·lel a la BV-5301, entre Sant Esteve i Santa Margarida. 
• Baixes intensitats de trànsit al municipi afavoreixen coexistència entre la bicicleta i la resta de modes. 

• 3 línies d‘autobusos interurbanes diürnes (597, 596, 567) i una nocturna (N73): 
• Principal servei és el de la 597 (36 exp. per sentit i freqüència entre 15 i 30 minuts. 
• L‘únic servei que penetra al municipi és el de la línia 567 (6 expedicions diàries). 

• Serveis ferroviàris:  
• St. Celoni (R2, R2N i regionals) i Sta. Maria de Palautordera (R2 i R2N). 
• Línia 597 funciona coordinada amb servei ferroviari de Sta. Maria de Palautordera. 

• Mobilitat viària articulada principalment per la carretera BV-5301, que al seu pas pel municipi actua com a 
travessera urbana. 

• Manca de capil·laritat interna del viari, que es tradueix en una poca diversificació funcional de la xarxa i en 
l’existència de nuclis residencials dispersos poc connexos amb la resta del municipi. 

• Xarxa important de camins rurals, que en ocasions donen continuïtat a la xarxa viària. 
• En el seu pas per Sant Esteve de Palautordera, la BV-5301 suporta un trànsit molt reduït (menys de 1.000 veh./dia), 

amb una presència de vehicles pesants baixa. 
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Caracterització de la mobilitat. Desplaçaments. 
 

13.497 desplaçaments en un dia feiner tipus. 5.644 tenen un caràcter intern (amb origen i destinació al propi 
municipi) i 7.852 desplaçaments es produeixen en relació amb l’exterior (atrets des d’altres municipis o 
generats cap a altres municipis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principals destinacions exteriors: 
 
 Santa Maria de Palautordera: 2.414 desplaçaments (31%) 
 Sant Celoni: 2.080 desplaçaments (26%) 
 Barcelona: 1.360 desplaçaments (17%) 
 Montseny: 388 desplaçaments (5%) 

Peu
59%

Bicicleta
7%

Transport 
públic

3%

Vehicle privat
31%

Repartiment modal intern 

Peu
10%

Bicicleta
0%

Transport 
públic
14%

Vehicle privat
76%

Peu
12%

Bicicleta
0%

Transport 
públic
19%Vehicle privat

69%

Repartiment modal atrets Repartiment modal generats 
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Caracterització de la mobilitat futura. Nova mobilitat generada 
 

Nou planejament previst: 5.505 desplaçaments generats d’anada i tornada en un dia feiner tipus: 
 

 1.908 desplaçaments a peu 
 211 desplaçaments amb bicicleta 
 614 desplaçaments amb transport públic 
 2.772 desplaçaments generats amb vehicle privat 
 

No es preveuen afectacions negatives sobre les diferents xarxes de mobilitat existents, com a conseqüència 
de la nova mobilitat que es generarà amb el desenvolupament del planejament: 
 

 Fomentarà un nou model urbà basat en la compacitat, on les distàncies de recorregut necessàriament 
hauran de ser més curtes. 

 Generarà continuïtat a les xarxes per a vianants existents, eliminant aquelles discontinuïtats actuals 
ocasionades per trams sense urbanitzar. 

 Millorarà la permeabilitat dels àmbits residencials dispersos, implantant nous itineraris alternatius. 
 Millorarà les condicions d’accessibilitat, especialment pel que fa a la configuració d’encreuaments, 

amplades de vorera, etc. 
 Els serveis existent de TP podran absorbir sense dificultats els 307 nous desplaçaments per sentit generats 

que es produiran en un dia feiner tipus quan els desenvolupaments previstos estiguin completats en la 
seva totalitat. 

 La xarxa viària actual serà capaç d’absorbir sense dificultats la nova mobilitat generada sense la necessitat 
de que s’implementin noves infraestructures viàries d’augment de la capacitat. 547 vehicles a nivell intern i 
1.433 vehicles en relació amb l’exterior. 
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Mobilitat. Actuacions previstes 
 

 Vianants: 
 Nou itinerari per a vianants adaptat, paral·lel a la carretera BV-5301, que connectarà amb el nucli de Les 

Margarides. 
 Nova continuïtat des del nucli residencial principal cap als carrers del Caçador /del Bruc. (Can Cruixent) 
 Nova continuïtat des del nucli residencial principal cap al carrer Matagalls. (Can Ribes) 
 Nova continuïtat des del nucli residencial principal cap al carrer Girona. (Can Ribes) 
 Adequació i millora de l’accessibilitat al carrer dels Pins. (Can Cruixent) 
 Adequació i millora de l’accessibilitat al carrer del Rec. (Les Margarides) 
 Dinamització de la travessera urbana de la ctra. BV-5301 com a eix comercial i econòmic. 
 Dinamització de la Pl. Major com a eix econòmic i comercial, on la mobilitat a peu restarà totalment 

garantida. 
 Dinamització com a eix econòmic i comercial del carrer St. Elies, on la mobilitat a peu restarà totalment 

garantida. 
 Foment i millora de la xarxa de camins rurals. 
 Redacció del Pla d’Accessibilitat Municipal 
 Estudi millora i implantació de nous Camins Escolars 

 

 Bicicletes: 
 Millora de les condicions d’accessibilitat i manteniment de l’itinerari pedalable actual entre el nucli 

principal de Sant Esteve i el nucli de Les Margarides. 
 Foment i millora de la xarxa de camins rurals.  
 
 
 

 
 



DEBAT TEMÀTIC  3:  Espais lliures, equipaments, mobilitat 

Mobilitat. Actuacions previstes 
 

 Transport públic: 
 

 A curt termini: Millora de la qualitat de les parades actuals: 
 Instal·lació de panells d’informació en temps real a les parades que 

se situen en l’entrada a Sant Esteve, en ambdós sentits de la marxa. 
 Instal·lació d’una marquesina a la parada situada a la ctra. BV-5301 

a l’entrada del municipi, en sentit cap a El Brull.  
 

 A mig termini: Modificacions en la configuració dels serveis de TP: 

880 m + 880 m

 Perllongament del servei de la línia 597 per l’eix de la ctra. BV-5301 
fins a l’encreuament amb el carrer Font de Sant Antoni (penetració al 
nucli principal): 
 Reubicació parada situada actualment en la rotonda d’entrada 

al nucli de Sant Esteve. 
 Construcció nova rotonda que permeti la realització d’un gir 

de 180 graus a la confluència entre la Ctra. BV-5301 i el carrer 
Font de Sant Antoni. 

 
 Estudi de la viabilitat d’ implantar un servei de transport a la 

demanda (TAD) que garantiria servei en àmbits dispersos on 
actualment les línies regulars no arriben. 
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Mobilitat. Actuacions previstes 
 

 Vehicle privat: 
 

 A curt termini: Millora de la qualitat  i de la seguretat a la xarxa viària. 
 Nou pas elevat a l’inici del nucli principal, que sigui indicatiu de 

l’inici de la trama urbana residencial principal. 
 Instal·lació de senyalització vertical i horitzontal al llarg del tram 

de la Ctra. BV-5301 al seu pas pel nucli principal de Sant Esteve, 
que indiqui que la velocitat màxima de circulació es de 30 
Km/hora. 

 Reforç i la millora de la senyalització horitzontal existent, amb 
repintats dels passos de vianants i amb la implementació 
d’acabats cromàtics diferenciats (blanc i vermell) en els passos 
elevats (tant al que es proposa a l’inici del municipi com al ja 
existent situat en la confluència amb el carrer Carles Buigas). 

 

 A mig termini:  
 Estudi vinculat a la implantació d’una nova rotonda en 

l’encreuament entre la Ctra. BV-5301 i el carrer Font de Sant 
Antoni 

 
 
 

Previsió del planejament d’eliminar la reserva viària situada a l’oest del municipi i provinent de Santa Maria de Palautordera, 
que s’utilitzaria de variant de la Ctra. BV-5301 actual. Tenint presents les dades de circulació actuals, no es creu convenient fer 
efectiva la previsió d’implantar una variant pel que fa al període de vigència del planejament que s’està treballant 



 

AJUNTAMENT 

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

 

MOLTES GRÀCIES ! 


